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SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/15-01/23 
URBROJ: 2190-05-01-15-01 
 
U Visu, 07. svibnja 2015. godine 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
sa 25. sjednice Školskog odbora 

održane 07. svibnja 2015. godine u 16:30 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Emilijana Jončić, Josipa Poduje, Ivana Roki, i Diana Kukoč  
Izočni: Sani Vidović, Mireja Krstulović-Jelić i Silvija Bajsić Batinić 
Zapisničarka: Anita Lisičić 
 

Ivana Roki – predsjednica Školskog odbora pozdravila je nazočne i utvrdila da je na sjednici  
nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predložen je 
 

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Rješavanje po raspisanom natječaju za stručnog suradnika psihologa 
3. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu 
4. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad 1./ 
Zapisnik sa dvadeset četvrte sjednice je uz poziv za Školski odbor dostavljen svim 

članovima, te su upoznati s istim.  
Budući nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen javnim glasanjem dizanjem ruku. 

Ad 2./ 
Predsjednica Školskog odbora nazočne je izvijestila o zahtjevu za prethodnu suglasnost koju 

je ravnateljica dostavila Školskom odboru. Prije čitanja zahtjeva, Istakla je da je Domagoj Pšeničnjak 
već u radnom odnosu od 13. travnja 2015. godine zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu na 
vrijeme do 15 dana, te je potom dana prethodna suglasnost Školskog odbora o trajanju radnog odnosa 
na odreñeno vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, do okončanja natječaja, ali ne dulje od 60 
dana od dana zasnivanja radnog odnosa. 

Nadalje je navela da je ravnateljica u zahtjevu za suglasnošću istakla da je na raspisani natječaj 
za stručnog suradnika psihologa na odreñeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica 
do 16. lipnja 2015. godine, koji je bio raspisan od 24. travnja do 02. svibnja 2015. godine, pristigla 
jedna zamolba i to od kandidata Domagoja Pšeničnjaka. Imenovani je po struci prof. sociologije i 
filozofije, što znači da je nestručan za obavljanje poslova stručnog suradnika psihologa. Temeljem 
članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ako se na natječaj ne 
javi osoba koja ispunjava uvjete natječaja, isti će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja 
radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne 
ispunjava propisane uvjete.  

Budući će radni odnos za radno mjesto stručnog suradnika psihologa trajati do 16. lipnja 2015. 
godine - što znači kraće od pet mjeseci, Školski odbor jednoglasno je dao svoju prethodnu suglasnost 
o nastavku radnog odnosa s Domagojem Pšeničnjakom na odreñeno vrijeme od 20 sati tjedno do 16. 
lipnja 2015. godine. 
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Ad 3./ 
Predsjednica Školskog odbora dala je riječ Aniti Lisičić koja je nazočne izvijestila o obvezi 

donošenja Pravilnika o zaštiti na radu, budući je donesen novi Zakon o zaštiti na radu. Nazočnim 
članovima je predočen tekst Pravilnika o zaštiti na radu koji je jednoglasno usvojen. Pravilnik će biti 
objavljen na oglasnoj ploči 08. svibnja 2015. godine i u roku od osam dana od dana objavljivanja će 
stupiti na snagu.  

 
Ad 4./ 

Ivana Roki je istakla da će se u petak, 08. svibnja 2015. godine u hotelu „Biševo“ u Komiži 
održati 17. smotra ugostiteljskih škola Splitsko-dalmatinske županije i gostiju, te se pozivaju članovi 
Školskog odbora da doñu i svojom nazočnošću uveličaju ovaj dogañaj. 
 
 
 

Sjednica je završena u 16:40 sati. 
 
 
 

              Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić, dipl.iur.                                                                         Ivana Roki, prof. 
 

 
 
 

 


