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    Z   A   P   I   S   N   I   K    broj 10 

 sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, održane 31. kolovoza 2018. 

godine (petak) s početkom u 10,00 sati u učionici engleskog jezika. 

 Nazočni: Anthony Buljanović, Ana Kuković Borgellot, Branimir Paro Vidolin, Jasna Magaš, 

tajnik Mladen Stupičić i ravnatelj Škole Željka Zubović. 

 Nenazočni: Alenka Festini, Filip Oguić i Marijana Šuljić, opravdano. 

 Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Anthony Buljanović, 

pozdravio je nazočne članove, provjerio je li na sjednici nazočna natpolovična većina članova i pozvao 

ih da se izjasne o prijedlogu dnevnog reda, koji je jednoglasno prihvaćen. 

D  N  E  V  I    R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika broj 9 sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag 

održane 13. lipnja 2018. godine. 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  za donošenje Odluke o otkazu ugovora o 

radu na neodređeno nepuno radno vrijeme 27 sati rada tjedno s ponudom izmijenjenog 

ugovora o radu na neodređeno nepuno 20 sati rada tjedno s Ivonom Maržić, učiteljem  

vjeronauka. 

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o otkazu ugovora o 

radu na neodređeno nepuno radno vrijeme 27 sati rada tjedno s ponudom izmijenjenog 

ugovora o radu na neodređeno nepuno 20 sati rada tjedno s Ivom Bosnom, učiteljem 

glazbene kulture. 

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki  Zubović za 

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do zapošljavanja na temelju natječaja, a 

najduže do 60 dana s Antonijom Vidović, magistrom primarnog obrazovanja, za rad na 

radnom mjestu učitelja u produženom boravku učenika. 

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do zapošljavanja na temelju natječaja, a 

najduže do 60 dana s Katjom Lilić, magistrom primarnog obrazovanja, za rad na radnom 

mjestu učitelja edukatora rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu. 

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do zapošljavanja na temelju natječaja, a 

najduže do 60 dana s Kristinom Brmalj, magistrom talijanske filologije i pedagogije, za rad na 

radnom mjestu učitelja talijanskog jezika. 

7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do zapošljavanja na temelju natječaja, a 

najduže do 60 dana s Markom Ramljakom, magistrom grafike i profesorom likovne kulture, 

za rad na radnom mjestu učitelja likovne kulture. 

8. Donošenje Odluke o organizaciji izvanučioničke nastave učenika 8. razreda u Grad Zane, 

Republika Italija, u sklopu projekta razmjene učenika Pag-Zane. 

9. Donošenje Odluke o cijeni školske marende u školskoj godini 2018./2019. 

10. Donošenje Odluke o cijeni produženog boravka učenika u školskoj godini 2018./2019. 

11. Donošenje Odluke o cijeni najma školskog prostora u školskoj godini 2018./2019. 
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12. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Anthonia Buljanovića, učitelja 

engleskog  jezika, na vrijeme na koje je imenovan ravnatelj Škole Željka Zubović, odnosno do 

1. srpnja 2019. godine. 

13. Razne informacije. 

Ad1)      Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Anthony Buljanović, 

pozvao je članove da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik broj 9 održane 13. lipnja 2018. godine. 

 Primjedbi na Zapisnik broj 9 sa sjednice održane 13. lipnja 2018. godine nije bilo te ga je 

Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, jednoglasno, prihvatio. 

Ad2) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, daje prethodnu suglasnost za donošenje Odluke o otkazu ugovora o radu s 

ponudom izmijenjenog ugovora o radu radniku Ivoni Maržić uposlenom na radnom mjestu učitelja 

vjeronauka na neodređeno nepuno radno vrijeme od 27 na 20 sati rada tjedno počevši  1. rujna 2018. 

godine. 

Ad3) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, daje prethodnu suglasnost za donošenje Odluke o otkazu ugovora o radu s 

ponudom izmijenjenog ugovora o radu s radnikom Ivom Bosnom uposlenom na radnom mjestu 

učitelja glazbene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme od 27 na 20 sati rada tjedno počevši 

1. rujna 2018. godine. 

Ad4) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

s kandidatom Antonijom Vidović, magistrom primarnog obrazovanja, Frane Budaka 4, 23250 Pag, na 

radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku učenika na puno određeno vrijeme 

do zapošljavanja na temelju natječaja, a najduže do 60 dana počevši 3. rujna 2018. godine. 

Ad5) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke Zubović, 

jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s 

kandidatom Katjom Lilić, magistrom primarnog obrazovanja, Rtina 1 105A, 23248 Ražanac, na radno 

mjesto učitelja edukatora rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu na puno određeno radno 

vrijeme do zapošljavanja na temelju natječaja, a najduže do 60 dana počevši 3. rujna 2018. godine. 

Ad6) Školski odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

s kandidatom Kristinom Brmalj, magistrom talijanske filologije i pedagogije, Miroslava Krleže 18b, 

23250 Pag, na radno mjesto učitelja talijanskog jezika na nepuno radno vrijeme 36 sati rada tjedno 

određeno radno vrijeme do zapošljavanja na temelju natječaja, a najduže do 60 dana počevši 3. rujna 

2018. godine. 

Ad7) Školski odbor osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku  o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

s kandidatom Markom Ramljakom, magistrom grafike i profesorom likovne kulture, B. J. Jelačića 14A, 

23000 Zadar, na radno mjesto učitelja likovne kulture na nepuno radno vrijeme 18 sati rada tjedno 

određeno radno vrijeme do zapošljavanja na temelju natječaja, a najduže do 60 dana počevši 3. rujna 

2018. godine. 
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Ad8) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmtinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke Zubović, 

jednoglasno, je donio Odluku o organizaciji izvanučioničke nastave učenika 8. razreda u Grad Zane, 

Republika Italija, u sklopu razmjene učenika Pag-Zane  od 4. do 7. listopada 2018. godine. 

Ad9) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku da cijena marende u školskoj godini 2018./2019. za učenike od 

1. do 4. razreda iznosi sedam (7,00 kn) kuna, a za učenike od 5. do 8. razreda iznosi devet (9,00 kn) 

kuna dnevno.   

Ad10) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović , jednoglasno, je donio Odluku da cijena produženog boravka učenika u školskoj godini 

2018./2019. iznosi tridesetpet (35,00 kn) kuna dnevno.          

Ad11) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku da cijena najma školskog prostora u školskoj godini 

2018./2019. iznosi:           

        -      mala školska  športska dvorana stotinu (100,00 kn) kuna na sat,   

        -      velika školska športska dvorana stotinupedeset (150,00 kn) kuna na sat i 

- najam prostora, vode i električne energije za caffe aparat dvijestotine (200,00 kn) 

kuna mjesečno.                              

Ad12)    Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja Osnovne škole Jurja 

Dalmatinca Pag, Anthonia Buljanovića, učitelja engleskog jezika, na vrijeme na koje je imenovan 

ravnatelj Škole Željka Zubović, odnosno do 1. srpnja 2019. godine.           

Ad13) Ravnatelj Škole Željka Zubović je informirala Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca 

Pag o slijedećem: 

- Osiguravanje školskog obroka  za siromašne učenike prošle školske godine nije dobro 

organizirano te će Škola ponovno sudjelovati u projektu školske godine 2018./2019. 

- Radovi na obnovi školske zgrade odvijaju se po planu i programu. Radovi se obavljaju 

s gornje strane i uskoro će radovi prijeći na donju stranu te će učenici ulaziti u zgradu 

s gornje strane. Spremačice su dobro odradile ogroman posao čišćenja te ih ravnatelj 

Škole Željka Zubović pohvaljuje.  Boja fasade će se uskladiti s okolnim objektima. 

- Jasna Magaš, član Školskog odbora, je upitala zašto nije ostavljen ulaz u potkrovlje 

zgrade.     

- Općinsko vijeće Kolana donijelo je Odluku o uvrštenju (pripajanju) Područnog odjela 

osmogodišnje škole Kolan u sastav Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag. 

Zadarska županija mora donijeti mrežu škola. Odjel  viših razreda mora pohađati 

minimalno  šest (6) učenika. 

Općina Kolan je u postupku snimanja zgrade za izradu projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju (prilagodbu) objekta prema Pedagoškom standardu. 

 

 

     Dovršeno u 11,00 sati. 
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Zapisničar:    Predsjednik Školskog odbora: 

 

Mladen Stupičić, prof.   Anthony Buljanović, prof. 

 

KLASA: 003-08/18-01/03 

URBROJ: 2198-1-27-01-18-05 

Pag, 31. kolovoza 2018. godine. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

  

 

 


