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Datum i vrijeme: 22. studenoga 2017. g. u 10,30 sati 

Mjesto: učionica br. 47 

Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Željko Matić, Martina Mustapić, Matea Maslać, Angela Jović, Joško 

Kosović i Radmila Luketina.  

Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj, Ivica Šimić Vrljičak, voditeljica smjene, Zrinka Bokšić, 

voditeljica računovodstva i Tomo Doko, tajnik.  

 

Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio slijedeći  

dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice   

2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za odrasle 17-18 

3. Usvajanje projekcije proračuna za 2018. - 2020. godinu 

4. Dopis Vanje Sokol 

5. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1)  Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s četvrte sjednice, a kako 

se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik. 

Ad2) Gospođa Ivica Šimić Vrljičak, koja obavlja poslove voditelja obrazovanaj odraslih, je pojasnila 

sadržaj predloženog Godišnjeg plana i programa rada u obrazovanju odraslih u školskoj godini 2017./18. 

Nakon njenog izlaganja i ravnatelj je dodao pojašnjenja nakon čega je predsjedatelj stavio prijedlog GPP-

a na raspravu. Kako nije bilo prijava za raspravu, na poziv predsjedatelja članovi ŠO su jednoglasno 

usvojili predloženi Godišnji plan i program rada za odrasle. 

AD3) Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu s projekcijom za 2019 i 2020. je obrazložila Zrinka 

Bokšić, voditeljica računovodstva škole, a potom je i ravnatelj iznio niz primjedbi kako je način koji se 

primjenjuje destimulirajući za vođenje  škola. Način da je pri izradi školskog financijskog plana sve 

propisano do u kunu nije dobar za planiranje i pravilno balansiranje potreba i mogućnosti škole. Preveliko 

diktiranje od strane države nije poticajno za dobro gospodarenje, prema ravnatelju bilo bi efikasnije da se 

školi odredi određeni iznos sredstava unutra kojih bi tada ravnatelj i Školski odbor mogli određivati 

prioritete i dinamiku trošenja tih sredstava. U raspravi općenitoj su sudjelovali i: J. Kosović, M. Mustapić, 

Ž. Matić, R. Luketina, ali je opći stav bio da se s osnove Školskog odbora tu ništa ne može promijeniti i 

da treba postojeći sistem najbolje koristiti. 

Predsjedatelj je potom pozvao na usvajanje predloženih dokumenata što je jednoglasno i učinjeno. 

AD4) Predsjedatelj je upoznao članove Školskog odbora sa dopisom kojeg je uputila Vanja Sokol 

nezadovoljna rezultatom natječaja za nastavnika hrvatskog jezika koji je završen izborom Nikoline 

Alilović. Dopis je pročitao tajnik škole, nakon čega je uslijedila kratka rasprava o općenitom načinu 

izbora kandidata po natječaju. M. Mustapić je postavila načelno pitanje o prezentiranju kandidata po 

natječaju Školskom odboru,  na što je odgovoreno da se postupa po principu da ravnatelj odredi svoj 

prijedlog za kojega traži suglasnost Školskog odbora prije zasnivanja radnog odnosa. Školski odbor može 



dati prethodnu suglasnost ravnatelju  ili istu ne dati nakon čega ravnatelj može od prispjelih prijava dati 

drugi prijedlog ili ponoviti natječaj. 

Nakon tog pojašnjenja predsjedatelj je dao prijedlog odgovora Školskog odbora Vanji sokol, koji je 

sastavni dio ovog zapisnika, i dao ga na usvajanje. Predloženi odgovor je jednoglasno usvojen. 

Tekst odgovora Vanji Sokol je:  

 

" Poštovana! 

 

 Zaprimili smo Vaš dopis: Žalba na rezultat natječaja za radno mjesto nastavnika/ce hrvatskog 

jezika i ovim putem Vas obavještavamo da Školski odbor nije nadležan za postupanje po Vašoj žalbi. 

Zadaće Školskog odbora su propisane u stavku 2. članka 118.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi ("Narodne novine", broj. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 

152/14). 

 

 U slučaju da imate argumente za Vašu žalbu upućujemo Vas da se obratite nadležnim tijelima 

Ministarstva znanosti i obrazovanja." 

 

Ad3) Kako nije bilo više prijedloga za raspravu predsjedatelj je sjednicu zaključio. 

 

Sastanka je završen  u 10,55 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavio:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Tomo Doko              Mario Puharić 


