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    Z   A   P   I   S   N   I   K    broj 15 

 sa elektronske sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag održane 28. 
veljače 2019. godine (četvrtak) u vremenskom razdoblju od 14,00 do 16,00 sati. 

 Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pa, Anthony Buljanović, je 
uputio Zapisnik broj 14 i Poziv s prijedlogom dnevnog reda za održavanje elektronske sjednice. 

 Škola je zaprimila ukupno pet očitovanja po svim točkama dnevnog reda i to slijedećih 
članova Školskog odbora osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag: Filip Oguić, Ana Kuković Borgelott, 
Jasna Magaš, Branimir Paro Vidolin i Anthony Buljanović. 

 Marijana Šuljić i Alenka Festini nisu se očitovale na elektronsku sjednicu. 

 Elektronskoj sjednici očitovala se natpolovična većina ukupnog broja članova Školskog odbora 
Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag te su donesene odluke pravovaljane. 

 Zapisničar je Mladen Stupičić, tajnik Škole. 

 

 D N E V N I    R E D: 

1. Usvajanje Zapisnika broj 14 sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca 
Pag održane 12. veljače 2019. godine. 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 
Zubović, za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Martom Tuta, magistre edukacije 
likovne kulture, na radnom mjestu učitelja likovne kulture u Matičnoj školi u Pagu 
nepuno radno vrijeme 18 sati rada tjedno neodređeno radno vrijeme. 

3. Razne informacije. 

 Ad1)Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Anthony Buljanović, 
uputio je Zapisnik broj 14 sa sjednice održane 12. veljače 2019. godine i Poziv broj 15 s prijedlog 
dnevnog reda za održavanje elektronske sjednice pozvavši članove da iznesu eventualne primjedbe 
na Zapisnik broj 14. 

 Primjedbi na Zapisnik broj 14 sa sjednice održane 12. veljače 2019. godine nije bilo te ga je 
Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, elektronski, jednoglasno prihvatio. 

 Ad2) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, elektronski, jednoglasno, je donio 
Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja Škole Željke Zubović, za zasnivanje 
radnog odnosa s kandidatom Martom Tuta, magistre edukacije likovne kulture, Ul. Ivana Meštrovića 
45, 10000 Zagreb, na radnom mjestu učitelja likovne kulture u Matičnoj školi u Pagu na nepuno 
radno vrijeme 18 sati rada tjedno neodređeno radno vrijeme. 

 Ad3) Ravnateljica Škole, Željka Zubović, izvijestila je elektronski članove Školskog odbora 
Osnovne škole Juraj Dalmatinca Pag o slijedećem: 

 U tijeku je izrada Statičkog elaborata kojim će se utvrditi postoji li mogućnost rušenja zidova 
na drugom katu zgrade čime bi se od 4 učionice dobilo 6 učionica koje bi trenutno omogućile rad u 



2 
 

jednoj smjeni za sve učenike od 1. do 8. razreda matične škole. Elaborat bi trebao biti gotov 
početkom idućeg tjedna. Ukoliko se elaboratom utvrdi da je rušenje zidova moguće, Škola će naručiti 
troškovnik za građevinske radove i opremanje novih učionica. Nakon što se utvrdi iznos predloženog 
zahvata, zatražit će se od Zadarske županije i Grada Paga financiranje zahvata. 

Opisani zahvat je prema razvojnom planu škole 1. faza u podizanju pedagoškog standarda. U 
slijedećim fazama će se raditi na izradi projekta za nadogradnju školske zgrade kojim bi se dobio 
prostor za novu knjižnicu, kuhinju s blagovaonicom te još dvije ili tri učionice. 

Općina Povljana je donirala 2 računala i 2 projektora kojima će biti opremljene učionice u Područnom 
odjelu Povljana. 

     Dovršeno u 16,00 sati. 

 

Zapisničar:      Predsjednik Školskog odbora: 

Mladen Stupičić, prof.     Anthony Buljanović, prof. 

 

KLASA: 003-08/19-01/02 

URBROJ:2198-1-27-01-19-02 

Pag, 28. ožujka 2019. godine 


