
OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK  

         ZEMUNIK DONJI 

            Ulica I. broj 20. 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 08. VELJAČE 2023. 

GODINE ELEKTRONSKIM PUTEM U PERIODU OD 09:00 DO 13:00 SATI 

 

 Utvrđeno je da su svi članovi ŠO zaprimili poziv na sjednicu Školskog odbora u 

predviđenom roku.  

 Na sjednicu se očitovalo ukupno 6 (ŠEST) člana Školskog odbora i to: T.P., M.Š., A.M., 

N.O.V., T.P. i I.S. 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Školskog odbora održane 27. prosinca 2022. 

godine; 

2. Usvajanje Financijskog izvješća za 2022. godinu, referentne stranice i bilješki uz 

financijsko izvješće; 

3. Davanje suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto UČITELJ/ICA 

GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme; 

4. Donošenje „Odluke o otpisu obveze“; 

5. Usvajanje „Pravilnika o video nadzoru“; 

6. Ostalo. 

 

Ad. 1) Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Školskog odbora održane 27. prosinca 2022. 

godine; 

 Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 27. prosinca 2022. godine 

jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2.) Usvajanje Financijskog izvješća za 2022. godinu, referentne stranice i bilješki uz 

financijsko izvješće; 
 Članovi Školskog odbora su zajedno s pozivom za sjednicu dobili obrazloženje druge točke 

dnevnog reda. Svi članovi koji su se očitovali dali su svoju suglasnost na usvajanje Financijskog 

izvješća za 2022. godinu, referentne stranice i bilješki uz financijsko izvješće. 

 

Ad 3.) Davanje suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto UČITELJ/ICA    

GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme; 
 Članovima Školskog odbora navedeno je da su na natječaj za radno mjesto UČITELJ/ICA     

GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme; pristigle dvije molbe od 

kojih nijedna ne ispunjava uvjete natječaja. 

 Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata 

za zapošljavanje u Osnovnoj školi Zemunik (KLASA: 011-01/21-01/6, URBROJ: 2198-1-46-21-1, od 

30. rujna 2021. godine), na prijedlog imenovanog Povjerenstva, Ravnateljica Božena Župan 

predlaže J.R., dipl. turistički komunikolog, za radno mjesto UČITELJA GLAZBENE KULTURE na 

određeno nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno. S obzirom da se radi o zasnivanju radnog odnosa s 



nestručnom osobom (članak 107. stavak 12. ZOOOSŠ), radni odnos se s imenovanim zasniva na 5 

mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2023. godine. 

 Članica Školskog odbora A.M. tražila je dodatna pojašnjena vezana uz postupak izbora 

kandidata, te uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.  

 Sa 5 glasova za, te jednim glasom protiv, za radno mjesto UČITELJA GLAZBENE KULTURE 

na određeno nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno izabran je J.R. 

 

Ad 4.) Donošenje „Odluke o otpisu obveze“; 

 „Odluka o otpisu obveze“ jednoglasno je usvojena. 

 

Ad 5.) Usvajanje „Pravilnika o video nadzoru“; 

„Pravilnik o video nadzoru“ jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 6.) Ostalo. 

 Članica Školskog odbora A.M. nije suglasna sa točkom 6. dnevnog reda. Imenovanoj je 

objašnjeno čemu služi točka ostalo te da na istu nije potrebno odbijanje suglasnosti ako ništa 

nije navedeno od nijednog člana. 

 Ostali članovi nisu imali nikakvih rasprava. 

 

KLASA: 007-04/23-02/01 

URBROJ: 2198-1-46-23-3 

 

Zemunik Donji, 08. veljače 2023. godine 

 

Zapisnik sastavila:                                    Predsjednica Školskog odbora: 

Maja Baraba, mag. iur.            Tina Perić, dipl. uč. 

 

___________________           _________________________ 

 


