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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Alenka Žužić, prof.  

 

Naziv sastanka: 
43. sjednica Školskog odbora OŠ Malinska – Dubašnica 

 
 
  

1. 
Mjesto: Bogovići Početak: 

 
18:00 

 

Dan i datum: 12. prosinca 2019. Završetak: 20:15 

 

2. Prisutni:  
1. Alenka Žužić, predstavnica Učiteljskog vijeća 
2. Đana Krnčević, predstavnica Učiteljskog vijeća 
3. Luka Savin, predstavnik radnika 
4. Jelka Pavlović, predstavnica osnivača 
    

    Ljiljana Karabaić, predstavnica Sindikata 
    Nedeljka Turčić, ravnateljica 
    Ivana Jurešić, voditeljica računovodstva 
    Petar Turčić, tajnik  

 

 

3. Odsutni: 1. Ivica Perišić, predstavnik osnivača 
2. Mladenka Turk, predstavnica Vijeća roditelja učenika 
3. Stanislava Kauzlarić, predstavnica osnivača 
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4. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Školskog odbora održane 
29. listopada 2019. godine. 
2. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 
2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 
3. Kadrovska problematika: 
 
Rješavanje popunjavanja radnih mjesta po natječaju objavljenom 18. 
studenoga 2019. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i internet stranici Škole te davanje prethodne 
suglasnosti Školskog odbora na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 
radnih odnosa u Školi za sljedeća radna mjesta: 
o stručni suradnik psiholog (1 izvršitelj/ica) 
o voditelj/ica računovodstva (1 izvršitelj/ica) 
4. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Pravilnika o postupku 
unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 
5. Razno 

 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić pozdravila je prisutne i upoznala ih s dnevnim 
redom, upitavši ih da li netko ima primjedbu ili nadopunu vezanu za zapisnik 42. sjednice 
Školskog odbora, i za dnevni red. Nakon što je utvrđeno da nitko nema primjedbu niti 
nadopunu na zapisnik, članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli odluku o verifikaciji 
zapisnika. Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić predložila je nadopunu dnevnog 
reda pod točkom 4, donošenje Odluke o planu nadoknade nastave. Točke pod rednim 
brojem 4 i 5 prebačene su pod broj 5 i 6. Dnevni red je jednoglasno usvojen.   

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Voditeljica računovodstva ukratko je predstavila članovima Školskog odbora prijedlog 

Financijskog plana za 2020. godinu. Materijali su svim članovima Školskog odbora 

dostavljeni uz poziv na sjednicu. Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su 

donijeli       

                                                          ODLUKU 
 
o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 2020. godinu. 
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Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
donijeli ODLUKU o usvajanju prijedloga 
Financijskog plana za 2020. godinu. 
 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 
 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora o raspisanom natječaju za radna mjesta 
stručnog suradnika psihologa i voditelja računovodstva. Za radno mjesto stručnog 
suradnika psihologa provedeno je pismeno testiranje i intervju. Sandra Kuharić je jedina 
kandidatkinja koja je na pismenom testiranju imala više od 50%, te ujedno i jedina 
kandidatkinja na rang listi. Ravnateljica je Školskome odboru, za zapošljavanje na radnom 
mjestu stručnog suradnika psihologa predložila kandidatkinju Sandru Kuharić, te je 
prijedlog ravnateljice jednoglasno usvojen. Za radno mjesto voditelja računovodstva, jedina 
kandidatkinja koja je zadovoljavala uvjete natječaja bila je Ivana Jurešić, te je ona ujedno 
bila i jedina na rang listi. Ravnateljica je Školskome odboru, za zapošljavanje na radnom 
mjestu voditelja računovodstva predložila kandidatkinju Ivanu Jurešić, te je prijedlog 
ravnateljice jednoglasno usvojen. 

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Na prijedlog ravnateljice članovi Školskog 
odbora jednoglasno su dali suglasnost za 
zapošljavanje Sandre Kuharić na radno 
mjesto stručnog suradnika psihologa i Ivane 
Jurešić na radno mjesto voditelja 
računovodstva.   

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 

Po donošenju 
odluke 
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Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić rekla je prisutnima kako 14 dana štrajka treba 
nadoknaditi te kako plan nadoknade nastave koji je predstavljen Vijeću roditelja nije isti kao 
i plan nadoknade koji je usvojen na Učiteljskom vijeću. Ravnateljica je rekla kako je Vijeće 
roditelja suglasno s planom nadoknade koje je Učiteljsko vijeće usvojilo, a po kojemu se 
zimski praznici skraćuju, radi se tijekom proljetnih praznika, radi se dvije subote a nastava 
završava 19. lipnja. Ravnateljica je rekla kako je Učiteljsko vijeće glasalo te kako je 14 
učitelja bilo za skraćivanje zimskih praznika.  Ravnateljica je rekla kako je takav prijedlog 
nadoknade nastave poslan prema Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje jer je krajnji rok 
za prijedlog plana nadoknade trebalo poslati do 11. prosinca te kako je sada odluka na 
ministarstvu. Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić kazala je kako se na Učiteljskom 
vijeću glasalo između skraćivanja zimskih praznika ili rada subotama, a ne nikako, da se 
radi i tijekom zimskih praznika i subota. Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić i član 
Školskog odbora Luka Savin zvali su Denisa Buljata koji je bio zapisničar na sjednici 
Učiteljskog vijeća da utvrdi da li se glasovanje na sjednici Učiteljskog vijeća odnosilo na 
skraćivanje zimskih praznika ili rada subotom ili na neki drugi model. Zapisničar sjednice 
Učiteljskog vijeća Denis Buljat potvrdio je kako se na Učiteljskom vijeću glasalo između 
plana nadoknade nastave tijekom zimskih praznika ili nadoknade nastave tijekom subota. 
Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić predložila je da se ponovno održi elektronička 
sjednica Učiteljskog vijeća na kojoj će se odlučiti između dva različita plana nadoknade 
nastave. Školski odbor je jednoglasno podržao prijedlog  predsjednice Školskog odbora 
Alenke Žužić. 

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Održati će se elektronička sjednica 
Učiteljskog vijeća na kojemu će se glasati 
između dva različita plana nadoknade 
nastave. Prvi plan nadoknade nastave 
uključuje datume: 23.12., 7.,8.,9. i 10. 
siječnja, 14., 15., 16. i 17. travnja, 18. i 19., 
23., 24. i 25. lipnja. 
Drugi plan nadoknade nastave uključuje 
datume 23.12., 14.,15., 16., 17. i 18. travnja, 
2.5., 13.6., 18., 19., 23., 24., 25. i 26. lipnja. 

  

 
 
 

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora i tajnik upoznali su članove Školskog odbora s prijedlogom 
Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Nakon kraće rasprave članovi 
Školskog odbora su jednoglasno donijeli  

ODLUKU 
 o usvajanju prijedloga Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. 
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Ad 5. Zaključak  

Školski odbor je jednoglasno donio  
ODLUKU 

 o usvajanju prijedloga Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 

 
 

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave 

Članovi Školskog odbora raspravljali su općenito o stanju u školstvu. 

Ad 6. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

   

 
 
 
 
 

Zapisnik 
sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Petar Turčić, tajnik škole  

 

KLASA: 003-08/19-01/01 

URBROJ: 2142/05-55-19-08 
 

OB-00-004 

 
 

 


