
 
 

Klasa: 003-06/21-01/4 

Urbroj: 2170-55-02-21-2 

Rijeka,  17. svibnja 2021. godine 

 

sa 2. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice održane putem aplikacije ZOOM 17. svibnja 

2021. godine online. 

 

Prisutni: Ana Marinić, (iz reda Učitelja i stručnih suradnika - 1 od 2 ), 

Roberta Bonassin, (iz reda Učitelja i stručnih suradnika - 2 od 2 ), 

Marin Bogičević, ( iz skupa Radničkog vijeća - 1 od 1), 

Nadia Mustapić, ( iz reda Vijeća roditelja - 1 od 1), 

Duško Milovanović, ( predstavnik osnivača - 2 od 3 ), 

 

 

Odsutni: Ivo Simper, ( predstavnik Osnivača - 1 od 3 ), opravdano 

Jelena Zorić, ( predstavnik Osnivača - 3 od 3 ), opravdano 

 

 

 
 

  Pored članova Školskog odbora sjednici prisustvuje Zamjenica ravnateljice škole Iva 

Vukić Antić. 

   

Zapisničar:  Marin Bogičević, tajnik škole 

 

  Sjednicu je otvorila Ana Marinić, predsjednica. Nakon što je utvrdila da sjednici 

prisustvuje večina članova Školskog odbora (5 od 7) predložila je sljedeći 
  

 

DNEVNI RED: 
 

1.  Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice 

    (Izvjestiteljca: Ana Marinić, predsjednica) 

 

2. Prijedlog ravnateljice i donošenje Odluke o zapošljavanju po Natječaju za: 

 
1. UČITELJ / UČITELJICA ČEŠKOG JEZIKA I KULTURE (Model C),  

- 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno – 2 sati i 48 minuta dnevnog radnog vremena) 
 

2. UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU,  
- 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme, do povrataka ravnateljice na rad (zamjena za mandatno razdoblje) 

 

3. STRUČNOG SURADNIKA / STRUČNU SURADNICU SOCIJALNOG PEDAGOGA,  
- 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice na rad 

 

      4.   UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI,  
- 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta 

 

      5.   UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE,  
- 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno – 5 sati i 18 minuta dnevnog radnog vremena) 

 

6.  SPREMAČ/SPREMAČICA,  
- 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka djelatnice s bolovanja  

  



3.  Razno 

 

Dnevni red usvaja se jednoglasno od strane prisutnih članova Školskog odbora. 

 
Budući da su na snazi mjere zaštite od širenja epidemije Covid-19 sve sjednice Školskog odbora 

odrađuju se online, dokumentacija se prosljeđuje putem e-maila na očitovanje i suglasnost. 

 

 

 

AD. 1.  Temeljem članka 48. i 49. Poslovnika o radu Školskog odbora predsjednica Ana Marinić 

utvrđuje da je članovima Školskog odbora uz poziv za ovu sjednicu dostavljena preslika zapisnika sa 

sjednice Školskog odbora održane 28. travnja 2021. godine uz dokumentaciju relevantnu za raspravu po 

točkama današnjeg dnevnog reda. Svi prisutni članovi Školskog odbora potvrđuju da su istu primili 

putem elektroničke pošte. Nakon otklanjanja uočenih pogrešaka u Zapisniku, Predsjednica Ana Marinić 

pozvala je prisutne članove Školskog odbora da se izjasne o prihvaćanju Zapisnika s prethodne sjednice 

Školskog odbora. 

 

 Budući da nitko nije imao primjedbi Školski odbor jednoglasno (5/5) donosi sljedeći: 

 

Z a k l j u č a k 

 

"Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 28. travnja 2021. godine." 

 

 
 

AD.2.  Zamjenica ravnateljice škole Iva Vukić Antić je obavijestila članove školskog odbora 

da smo temeljem uputa nadležne Prosvjetne inspekcije ponovili Natječaje u kojima je utvrđena 

proceduralna pogreška. Nakon provedenog postupka vrednovanja i obavljenog razgovora s najboljim 

kandidatima, ravnateljica predlaže da se ugovor o radu zaključi sa slijedećim kandidatima: 

 
1. MAJA BURGER, diplomirani povjesničar umjetnosti i bohemist, VSS, na radnom mjestu 

Učiteljice češkog jezika i kulture  (Model C), na neodređeno, nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno – 2 

sati i 48 minuta dnevnog radnog vremena) 

 

 

2. LORENA ANDREŠKIĆ, magistra primarnog obrazovanja, VSS, na radnom mjestu 

Učiteljice razredne nastave u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do povrataka 

ravnateljice na rad (zamjena za mandatno razdoblje) 

 

 

3. NIKOLINA KOVAČIĆ, magistra socijalne pedagogije, VSS, na radnom mjestu Stručne 

suradnice socijalne pedagoginje,  na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice na 

rad 

 

4. MIA BLEČIĆ, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti na radnom mjestu 

Učiteljice hrvatskog jezika i književnosti,  na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s 

rodiljnog dopusta 

 



5. ANA POSEDI, magistra edukacije matematike i informatike, na radnom mjestu Učiteljice 

informatike,  na neodređeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno – 5 sati i 18 minuta dnevnog radnog 

vremena) 

 

6. OLIVERA PEŠUT, daktilograf, SSS, na radnom mjestu Spremačice,  na određeno, puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno), do povratka djelatnice s bolovanja 

 

 

Nakon provedene rasprave i dostavljene online suglasnosti, članovi Školskog odbora 

jednoglasno (5/5), donose slijedeće 

 
1. O d l u k a 

 

„MAJA BURGER, diplomirani povjesničar umjetnosti i bohemist, VSS, zapošljava se na radnom 

mjestu Učiteljice češkog jezika i kulture  (Model C), na neodređeno, nepuno radno vrijeme (14 sati 

tjedno – 2 sati i 48 minuta dnevnog radnog vremena)“ 

 
2. O d l u k a 

 

„LORENA ANDREŠKIĆ, magistra primarnog obrazovanja, VSS, zapošljava se na radnom mjestu 

Učiteljice razredne nastave u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do povrataka 

ravnateljice na rad (zamjena za mandatno razdoblje).“ 

 
3. O d l u k a 

 

„NIKOLINA KOVAČIĆ, magistra socijalne pedagogije, VSS, zapošljava se na radnom mjestu 

Stručne suradnice socijalne pedagoginje,  na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne 

djelatnice na rad.“ 

 

4. O d l u k a 

 

„MIA BLEČIĆ, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti zapošljava se na radnom mjestu 

Učiteljice hrvatskog jezika i književnosti,  na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s 

rodiljnog dopusta.“ 

5. O d l u k a 

 

„ANA POSEDI, magistra edukacije matematike i informatike, zapošljava se na radnom mjestu 

Učiteljice informatike,  na neodređeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno – 5 sati i 18 minuta dnevnog 

radnog vremena).“ 

6. O d l u k a 

 

„OLIVERA PEŠUT, daktilograf, SSS, zapošljava se na radnom mjestu Spremačice,  na određeno, puno 

radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka djelatnice s bolovanja.“ 

 

AD.3.   Pod točkom razno zamjenica ravnateljice Iva Vukić Antić istakla je: 

 

• planira se aktivnost – Druženje i promicanje škole u Parku Mlaka, gdje će se aktivnostima 

Škola predstaviti lokalnoj zajednici 

 

• Budući da je na konstituirajućoj sjednici Školskog odbora opravdano opravdao odsustvo, 

Duško Milovanović predstavio se članovim školskog odbora. 

 

 

Završetkom rasprave po dnevnom redu sjednica je završena 19:16 sati 



 

Zapisnik je napisan u jednom primjerku na četiri stranice. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica: 

     

          Marin Bogičević, v.r                Ana Marinić, v.r. 


