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Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa sedme sjednice Školskog dobora 

održane 16. prosinca 2013. godine u 17:00 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Marija Mladineo, Sani Vidović, Ivana Roki, Josipa Poduje, Diana Kukoč i Ivan Belanić – 
ravnatelj 
 
Izočni: Antonia Uskok i Emilijana Jončić 
 
Zapisničarka: Anita Lisičić 
 

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

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Zasnivanje radnog odnosa uz suglasnost školskog odbora 
3. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad 1./ 
Zapisnik sa šeste sjednice je uz poziv za Školski odbor dostavljen svim članovima te su 

upoznati s istim. Budući nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen. 
Ad 2./ 

Ivana Roki dala je riječ Ivanu Belaniću – ravnatelju škole koji je nazočne izvijestio da je po 
odlasku Veljke Lovčić u mirovinu temeljem članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi („N.N.“ br. 87/08., 86709., 92/10., 105710., 90/11., 5712., 16712., 86712., 126712. i 
94/13.) u radni odnos na odreñeno vrijeme do 15 dana primljena Kristina Perić te se Školski odbor 
danas sastao da bi dao svoju suglasnost za produženje radnog odnosa na odreñeno vrijeme do 60 dana 
od zasnivanja radnog odnosa, budući suglasnost od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
škola još nije dobila. U meñuvremenu, nakon što su pozivi za sjednicu Školskog odbora već bili 
poslani, Škola je izviještena telefonskim putem od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
Sektora za financijske poslove da se Ugovor o radu s Kristinom Perić treba raskinuti sa završetkom 
polugodišta, odnosno 20. prosinca 2013. godine jer je upitno hoće li Škola uopće dobiti suglasnost za 
navedeno radno mjesto, budući se radi o tehničkom osoblju. Nadalje, navedeno je da početkom 
siječnja treba kontaktirati Upravu za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
sporta hoće li škola dobiti suglasnost ili ne.  

S obzirom na navedeno ravnatelj je istakao da za sada nije potrebna suglasnost Školskog 
odobra te da će se početkom siječnja znati hoće li škola dobiti suglasnost i po potrebi će biti sazvan 
Školski odobr a s Kristinom Perić će se raskinuti Ugovor o radu na odreñeno vrijeme s datumom 20 
prosinca 2013. godine. 
Ad 3./ 

Ivana Roki dala je riječ Ivanu Belaniću koji je nazočne izvijestio o financijskom planu za 
2014. godinu i projekciji za 2015. i 2016. godinu.  

Nakon uvida u predočeni financijski plan za 2014. godinu i projekciji za 2015. i 2016. 
godinu nazočni članovi su jednoglasno usvojili isti. 

Ravnatelj Ivan Belanić nazočne je izvijestio da je nastao mali problem s Nautičkim 
centrom Komiža zbog obveze plaćanja autobusnih karata za prijevoz učenika na izvannastavne 
aktivnosti, a izvannastvne aktivnosti su sastavni dio nastavnog programa učenika. Nakon kraće 
rasprave u smislu rješavanja navedene problematike, ravnatelj je istakao da će razgovarati s 
gradonačelnicom Komiže Tonkom Ivčević. 
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Budući više nije bilo pitanja predsjednica je zaključila sjednicu. 
 

Sjednica je završena u 17:30 sati 
        
 
        Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić                                                                                             Ivana Roki 
 
 
 


