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   Z    A    P    I    S    N    I    K      broj 4 

 sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag održane 3. studenog 2017. 

godine (petak) s početkom u 13,00 sati u kancelariji ravnatelja Škole. 

Nazočni: Anthony Buljanović, Branimir Paro Vidolin, Ana Kuković Borgelott, Jasna Magaš, ravnatelj 

Željka Zubović i tajnik Škole Mladen Stupičić u svojstvu zapisničara. 

Zapisničar: Mladen Stupičić. 

Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Anthony Buljanović, pozdravio je 

nazočne članove, provjerio je li na sjednici nazočna natpolovična većina članova i pozvao ih da se 

izjasne o prijedlogu dnevnog reda, koji je jednoglasno prihvaćen. 

D N E V N I    R E D: 

1. Usvajanje Zapisnika broj 3 sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca 

Pag održane 27. rujna 2017. godine. 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja šKole, Željke 

Zubović, za sklapanje ugovora o radu s Markom Ramljakom, mag. grafike i prof. likovne 

kulture, na nepuno 18 sati rada tjedno određeno radno vrijeme do zasnivanja radnog 

odnosa na temelju ponovljenog natječaja, a najdulje do pet (5) mjeseci. 

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 

Zubović, za sklapanje ugovora o radu s Antonijom Vidović, mag. primarnog obrazovanja, 

za rad u produženom boravku učenika u Matičnoj školi u Pagu na određeno vrijeme do 

kraja nastavne godine 2017./2018. 

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 

Zubović, za sklapanje ugovora o radu s Marinkom Maržićem, prof. fizičke kulture, na 

puno neodređeno radno vrijeme za radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture. 

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 

Zubović, za sklapanje ugovora o radu s Ivonom Maržić, dipl. vjeroučiteljem, na nepuno 27 

sati rada tjedno neodređeno radno vrijeme za radno mjesto učitelja vjeronauka. 

6. Razne informacije. 

Ad1) Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Anthony Buljanović, 

pozvao je članove da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik broj 3 sa sjednice održane 27. rujna 

2017. godine. 

 Primjedbi na Zapisnik broj 3 sa sjednice održane 27. rujna 2017. godine nije bilo te ga je 

Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, jednoglasno, prihvatio. 

Ad2) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 

Zubović,  jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu 

s Markom Ramljakom, mag. grafike i prof. likovne kulture, na radno mjesto učitelja likovne kulture 

nepuno 18 sati rada tjedno određeno radno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju 

ponovljenog natječaja, a najdulje do pet (5) mjeseci. 
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Ad3) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu s 

Antonijom Vidović, mag. primarnog obrazovanja, na radno mjesto učitelja razredne nastave u 

produženom boravku učenika u Matičnoj školi u Pagu  određeno radno vrijeme do kraja nastavne 

godine 2017./2018.  

Ad4) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu s 

Marinkom Maržićem, prof. fizičke kulture, na radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture 

puno neodređeno radno vrijeme. 

Ad5) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja Škole, Željke 

Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu s 

Ivonom Maržić, dipl. vjeroučitelj, na radno mjesto učitelja vjeronauka  nepuno 27 sati rada tjedno 

neodređeno radno vrijeme. 

Ad6) Ravnatelj Škole, Željka Zubović, informirala je članove Školskog odbora o slijedećem: 

1. Grad Pag redovito prati financiranje u iznosu od 20.000,00 kuna za potrebe čipkarske 

sekcije koja djeluje u sklopu Učeničke zadruge „Ročelica“ te produženi boravak učenika u 

iznosu 150.000,00 kuna. 

2. Škola je poslala Zanatopremi Rijeka, Vukovarska 7b, 51000 Rijeka preporučenu požurnicu 

3. studenog 2017. godine za izvođenje građevinsko-obrtničke radove na krovu. 

3. Župan Zadarske županije Božidar Longin potpisao je Ugovor s Ministarstvom graditeljstva 

i prostornog uređenja za radove na fasadi zgrade Matične škole u Pagu, a Škola će 

provesti  javnu nabavu. 

4. Branimir Paro Vidolin, član Školskog odbora, pitao je što je sa izgradnjom nove zgrade 

Srednje škole Bartula Kašića u Pagu.      

 Ravnatelj Škole Željka Zubović je odgovorila da je gradonačelnik Grada Paga Ante 

Fabijanić u srpnju 2017. godine dogovorio susret u Ministarstvu regionalnog razvoja. O 

svemu ovome je bila informacija na televiziji.  Radi se o investiciji od 18.000.000,00 kuna. 

5. Branimir Paro Vidolin, član Školskog odbora, pitao je dali Škola ima Zadrugu. 

Ravnatelj Škole, Željka Zubović, je odgovorila je da Škola ima Učeničku zadrugu „Ročelica“ 

u kojoj djeluje sekcija Paška čipka, Dječji zbor „Vijolice i folklor. Odlazak učenika u 

Mađarsku bio je dosta kasno organiziran pa se nije putovalo, a prije toga su učenici 

putovali u Italiju. Škola ima u planu projekt s paškom ovcom filcana vuna (primjer otoka 

Cresa, Lubenice). Nadalje je istakla gostovanje Dječjeg zbora „Vijolice“  na glazbenom 

susretu Škola ljubavi u Kolanu 28. listopada i u Novalji 3. studenog 2017. godine. U 

Kolanu se 8. studenog 2017. godine održao sastanak po pitanju učenika iz Kolana na 

kojem su sudjelovali Ivan Šimunić, pročelnik za društvene djelatnosti  Zadarske županije i 

Marin Pernjak, načelnik Općine Kolan. Ravnatelj Škole Željka Zubović je istakla da dolazak 

učenika iz Kolana ne smije „ugroziti“ naše učenike. Nadalje je naglasila da je nastava 

kvalitetnija s manjim brojem učenika u odjelu, a dugoročno je u planu neka pohađaju 

školu u Pagu. Otvorena su vrata Škole u Pagu, a surađivati treba. 
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6. Anthony Buljanović, predsjednik Školskog odbora, pitao je što je sa projektom obnove 

naše Škole za rad u jednoj smjeni (uvjetovano izgradnjom nove zgrade Srednje škole 

Bartula Kašića u Pagu). 

7. Ana Kuković Borgelott, član Školskog odbora, pitala je što je s lamperijom u zgradi 

matične škole u Pagu. 

Ravnatelj Škole, Željka Zubović, je odgovorila da će se parketi  lakirati a drugi kat 

klimatizirati u narednom razdoblju. 

 

 

     

    Dovršeno u 13,45 sati. 

 

 

 

Zapisničar:     Predsjednik Školskog odbora: 

 

Mladen Stupičić, prof.   Anthony Buljanović, prof. 

 

 

 

 


