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Pula, 31.10.2019. godine 

 

Z A P I S N I K  

sa 42. elektronske sjednice Školskog odbora održane u periodu od 30.10.2019.g. od 12:00 sati 

do 31.10.2019. godine do 12:00 sati. 

U zadanom periodu očitovali su se: Dragomila Batelić, Kocijančić Dean, Edi Lorencin, 

Branka Žutić, Roberto Škara i Sanja Subotić 

 

Dnevni red: 

 

1. Davanje suglasnosti usvajanje: 

- Procedure o izdavanju naloga za službeni put i njihov obračun u OŠ VERUDA 

- procedure zaprimanja, provjere računa, pravovremenog plaćanja te izrade računa 

- proceduru blagajničkog poslovanja 

       - procedure stvaranja ugovornih obveza 

       - procedure o uvjetima sklapanja ugovora za usluge koje škola pruža učenicima,    

izdavanja za pružanje te usluge te provođenju mjera naplate dospjelih neplaćenih 

potraživanja u Školi. 

2. Zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na temelju 

natječaja-2 izvršitelja 

3. Zapošljavanje učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture na temelju natječaja 

4. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi na temelju javnog poziva 

 

S pozivom na sjednicu Školskog odbora ravnateljica je poslala i obrazloženje koje prenosim u 

cijelosti:  

1.           Obrazloženje 1. točke dnevnog reda 

 

S obzirom na izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti te na temelju Uredbe o sastavljanju 

i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila OŠ Veruda 

dužna je donijeti sljedeće procedure: 

- procedure o izdavanju naloga za službeni put i njihov obračun u OŠ VERUDA 

- procedure zaprimanja, provjere računa, pravovremenog plaćanja te izrade računa 

- proceduru blagajničkog putovanja 

- procedure stvaranja ugovornih obveza 

- procedure o uvjetima sklapanja ugovora za usluge koje škola pruža učenicima, izdavanja 

za pružanje te usluge te provođenju mjera naplate dospjelih neplaćenih potraživanja u 

Školi 

 



U prilogu stoga dostavljamo sve procedure i molimo da nam date suglasnost za stupanje na 

snagu istih. 

 

2. Obrazloženje 2. točke dnevnog reda 

 

Dana 9.10.2019. raspisan je natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku, na 

određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja, zbog odlaska kolegice Nefat Carloni na roditeljski 

dopust i zbog povećanog opsega posla. na natječaj za ovo radno mjesto javilo se (6) šest 

kandidatkinja. Sve kandidatkinje osim jedne imaju odgovarajuću stručnu spremu. Stručno 

povjerenstvo kojeg je izabrala ravnateljica odlučilo je na razgovor pozvati (4) četiri 

kandidatkinje. Dvije kandidatkinje su se odazvale pozivu dok druge dvije nisu. Ravnateljica 

predlaže da se ugovor o radu sklopi sa  Anom Brenko Vuković (do povratka kolegice Nefat 

Carlon sa roditeljskog dopusta) i  te Enom Mišković (do kraja nastavne godine odnosno do 

17.6.2020.). 

 

3. Obrazloženje 3. točke dnevnog reda 

 

Dana 30.9.2019. raspisan je natječaj za radno mjesta učitelja/ice tjelesne kulture na određeno 

nepuno radno vrijeme (16) sati do povratka djelatnice Lure Rosanda sa bolovanja odnosno 

porodiljnog i roditeljskog dopusta. 

Povjerenstvo je utvrdilo da se na natječaj za učitelja/icu tjelesno zdravstvene kulture javilo 4 

(četiri) kandidata. Sve su prijave pravodobne i potpune te svi kandidati ispunjavaju uvjetima. 3 

(tri) kandidata ispunjavaju uvjete i niti jedan kandidat ne ostvaruje pravo prednosti pri 

zapošljavanju. Povjerenstvo je razmotrilo sve zamolbe te je donijelo odluku da će dana 

23.10.2019. na razgovor biti pozvani svi kandidati. Tri kandidata o četiri je pristupilo razgovoru. 

Nakon provedenog razgovora povjerenstvo je podnijelo ravnateljici izvješće sa pripadajućom 

rang listom. 

Ravnateljica predlaže da se zasnuje radni odnos sa kandidatkinjom Barbarom Franjul.  

 

4. Obrazloženje uz 4. točku dnevnog reda 

 

Dana 14.10.2019. raspisan je Javni poziv za pomoćnika u nastavi do 17.6.2020. na 18 sati 

tjednog radnog vremena. Na javni poziv se javilo (5) pet kandidatkinja. Pedagoginja Jasminka 

Brkljača je obavila razgovore sa svim kandidatima. Na temelju toga ravnateljica predlaže da se 

zasnuje radni odnos s kandidatkinjom Andreom Bulešić. 

 

 

      Zapisničar:                                                                             Predsjednik Školskog odbora 

Sara Filiplić                                                                                    Roberto Škara 

                                                          


