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REPUBLIKA HRVATSKA                                                              

OSNOVNA ŠKOLA HVAR 

KLASA: 003-06/17-01/19 

URBROJ:2128-25-01-17-2 

Hvar, 02.studenog 2017.g. 

 

 

SKRAĆENI Z A P I S N I K (12) 

 

Sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Hvar ( u daljnjem tekst: Škola), održane dana  

30.listopada. 2017.godine u uredu ravnateljice Škole.  

 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:   

 

1. Natalija Šćepanović, predsjednica Školskog odbora 

2. Božo Svetina , zamjenik predsjednice Školskog odbora 

3. Ivana Trbuhović, član 

4. Sandra Tudor,član  

5. Nela Rakić Paduan, član 

 

 

Ostali nazočni: 

 

1.Nada Jeličić, ravnateljica 

 

Odsutni članovi:  

1. Jurica Miličić,član 

2. Margita Petrić Hraste,član 

 

Materijali : poslani e-mailom svakom članu 

 

 

Započeto u 11:30 sati. 

 

Za zapisničara je jednoglasno izabrana  Ivana Trbuhović. 

 

Natalija Šćepanović, predsjednica Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvara sjednicu, potvrđuje 

da je od sedam (7)  članova,   na istoj nazočno pet  (5) članova  , čime se mogu donositi  pravovaljane 

odluke te  predlaže sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1.    Verifikacija  (11.) skraćenog zapisnika s prethodne sjednice od 16.listopada 2017.g. 
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2. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti na prijedlog ravnateljice  za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja , na radno mjesto učitelj/ica  matematike  , na puno (40 sati 

tjedno), neodređeno  radno vrijeme,  a  radi raskida ugovora radnici zbog prestanka boravišta u RH. 

3. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti na prijedlog ravnateljice  za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja , na radno mjesto učitelj/ica  razredne nastave, na puno (40 

sati tjedno), određeno  radno vrijeme,  zamjena radnice 

4.  Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti na prijedlog ravnateljice  za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja , na radno mjesto učitelj/ica  engleskog jezika , na nepuno (19 

sati tjedno), određeno  radno vrijeme,  zamjena radnice  

5. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti na prijedlog ravnateljice  za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja , na radno mjesto učitelj/ica  povijesti, na nepuno (16 sati 

tjedno), određeno  radno vrijeme,  zamjena radnika 

6. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti na prijedlog ravnateljice  za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja , na radno mjesto učitelj/ica  biologije i kemije, na puno (40 

sati tjedno), određeno  radno vrijeme,  zamjena radnice 

7.  Donošenje odluke  o Prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Hvar , osnivaču 

Splitsko-dalmatinskoj županiji 

8. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Školskog odbora OŠ Hvar, na prijedlog 

ravnateljice  

9. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Vijeća učenika OŠ Hvar,na prijedlog 

ravnateljice 

10. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Vijeća roditelja OŠ Hvar, na prijedlog 

ravnateljice 

11.  Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Školskog  vijeća OŠ Hvar, na prijedlog 

ravnateljice 

12. Razno 

 

 

 

 

 

Predsjednica je dala na izglasavanje dnevni red te je članica  Nela Rakić Paduan  dala prijedlog  da  8. 

točka dnevnog reda odgodi za slijedeću sjednicu kada budu prisutni svi članovi Školskog odbora. 

Predsjednica je dala prijedlog  odgode 8.točke  dnevnog reda  na izglasavanje 

Zaključak : Prijedlog izmjene dnevnog reda je jednoglasno usvojen,   odgoda 8.točke za sljedeću 

sjednicu, ostale točke dnevnog reda prema redoslijedu. 
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Ad 1.)Jednoglasno je verificiran (11.)  skraćeni zapisnik  

 

Ad 2.)Jednoglasno je dana suglasnost prijedlog ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa temeljem 

raspisanog natječaja s Vinkom Radovanovićem, bacc.računarstva, VŠS, na radno mjesto učitelj 

matematike, na puno (40 sati tjedno ) određeno radno vrijeme do pet(5) mjeseci, računajući od dana 

sklapanja ovog ugovora , odnosno do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja s radnikom koji 

ispunjava propisane uvjete temeljem članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi 

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17). 

Ad 3.)Jednoglasno je dana suglasnost na prijedlog ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa temeljem 

raspisanog natječaja  s Miom Lučić, mag.primarnog obrazovanja ,VSS, na radno mjesto učiteljica 

razredne nastave, na puno (40 sati tjedno) određeno radno vrijeme, do povratka radnice V. V. 

Ad 4.) Jednoglasno je dana suglasnost na prijedlog  ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 

temeljem raspisanog natječaja s  Anitom Šimac. mag.edu.engleskog jezika i književnosti, VSS, na 

radno mjesto učiteljice engleskog jezika , na nepuno (19 sati tjedno), određeno radno vrijeme, 

odnosno do povratka radnice  M.B.T. 

Ad 5.) Temeljem  raspisanog natječaja za radno mjesto učitelja povijesti na nepuno (16 sati tjedno), 

određeno radno vrijeme nitko nije izabran, natječaj će se ponoviti. 

A d 6.) Temeljem raspisanog  natječaja za radno mjesto učitelja biologije i kemije na puno (40 sati 

tjedno), određeno radno vrijeme nitko nije izabran, natječaj će se ponoviti. 

Ad 7.) Jednoglasno je donesena odluka prijedloga  Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Hvar , 

osnivaču Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Ad 8.) Odgođena za sljedeću sjednicu  

Ad 9.) Jednoglasno je usvojen, na prijedlog ravnateljice  Poslovnik  o radu Vijeća učenika OŠ Hvar 

Ad 10.) Jednoglasno je usvojen, na prijedlog ravnateljice  Poslovnik  o radu Vijeća roditelja  OŠ Hvar 

Ad 11.) Jednoglasno je usvojen, na prijedlog ravnateljice  Poslovnik  o radu  Školskih Vijeća OŠ Hvar 

Pod 11.točkom razno dodane su točke 12.a.),  12.b.) i 12.c) 

Ad 12.a.)Ravnateljica je predložila zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Miletom dipl.povjesničar , VSS, 

na radno mjesto učitelja povijesti, na nepuno, određeno vrijeme ,najdulje do 60 dana , odnosno do 

raspisivanja natječaja ili na drugi propisani način . Jednoglasno je dana suglasnost u ovoj točki. 

Ad 12. b.) Ravnateljica je predložila zasnivanje radnog odnosa s Marinom Roso dipl.učitelj , VSS, na 

radno mjesto učiteljice biologije i kemije , na puno, određeno vrijeme ,najdulje do 60 dana , odnosno 

do raspisivanja natječaja ili na drugi propisani način . Jednoglasno je dana suglasnost u ovoj točki. 

Ad 12.c.) ravnateljica je predložila Zadružni odbor  učeničke zadruge,, Faria“, a to su: 

-Ivančica Katušić Domančić , Marjana Tudor,osoblje Škole 

-Katarina Škare, roditelj 

- Tina Radaić, Lorenca Čičić, učenice  

-Jelka Kovačić Vidmar , član Zadruge  

-Katarina Buratović,predstavnica jedinice lokalne samouprave 

Jednoglasno je dana suglasnost za sve predložene članove. 
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Sjednica završila u 12:00 sati 

 

Ovaj zapisnik je izložen na internetskim stranicama Škole i oglasnoj ploči od  03.studenog  2017.g. do 

11.studenog 2017.g. 

 

Zapisnik vodila:     Predsjednica Natalija Šćepanović 

Ivana Trbuhović  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


