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    Z   A   P   I   S   N   I   K     broj 16 

 sa sjednice Školskog odbora osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag održane 3. travnja 2019. 

godine (srijeda) s početkom u 14,30 sati u učionici likovne kulture. 

 Nazočni: Anthony Buljanović, Marijana Šuljić, Ana Kuković Borgelott, Jasna Magaš, Branimir 

Paro Vidolin, Filip Oguić, ravnatelj Željka Zubović i tajnik Škole Mladen Stupičić, u svojstvu zapisničara. 

 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 15 sa elektronske sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja 

Dalmatinca Pag održane 28. veljače 2019. godine. 

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

Zubović za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Katjom Lilić, magistrom primarnog 

obrazovanja, za radnom mjestu učitelja edukatora rehabilitatora za rad u posebnom 

razrednom odjelu u Matičnoj školi u Pagu na puno određeno  radno vrijeme do 

zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se zasniva s 

osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, a najdulje do 5 mjeseci. 

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

Zubović za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Petrom Gulan, prof. talijanskoga i 

književnosti i ruskog jezika i književnosti, za radno mjesta učitelja talijanskoga jezika na 

nepuno radno vrijeme 36 sati rada tjedno određeno radno vrijeme. 

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

Zubović za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Anom Baraba, magistrom primarnog 

obrazovanja, za radno mjesto učitelja razredne nastave u Područnom odjelu Dinjiška na 

puno određeno radno vrijeme. 

5. Donošenje Odluke o davanju u zakup velike školske športske dvorane do 31. kolovoza 

2019. godine. 

6. Zamolba grupe građana o najmu velike školske športske dvorane. 

7. Razne informacije. 

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

Buljanović, pozvao je članove Školskog odbora da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik broj 15 

održane 28. veljače 2019. godine. 

 Primjedbi na Zapisnik broj 15 sa elektronske sjednice održane 28. veljače 2019. 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 kandidatom Katjom Lilić, magistrom primarnog obrazovanja, Rtina 1 105A, 23248 Ražanac, za 

radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora za rad u posebnom razrednom odjelu u Matičnoj školi 

u Pagu na puno određeno radno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog 
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natječaja radni odnos se zasniva s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, a najdulje do 5 

mjeseci. 

 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 kandidatom Petrom Gulan, profesoricom talijanskog i ruskog jezika i književnosti, Vinjeračka 1, 

23000 Zadar, za radno mjesto učitelja talijanskog jezika na nepuno radno vrijeme 36 sati rada tjedno 

određeno radno vrijeme. 

 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 kandidatom Anom Baraba, magistrom primarnog obrazovanja, Ranka Baraba 12, Paljuv, 23242 

Posedarje, za radno mjesto učitelja razredne nastave u Područnom odjelu Dinjiška na puno određeno 

radno vrijeme. 

 Ad5) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, jednoglasno, je na temelju članka 

22 Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i 

opreme u školskim ustanovama Zadarske županije (KLASA: 406-01/18-1/20; URBROJ: 2198/1-02-18-3 

od 10. prosinca 2018. godine), Zapisnika sa sjednice povjerenstva za provedbu javnog natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora i opreme u vlasništvu korisnika Osnovne škole Jurja Dalmatinca 

Pag održanoj 15. ožujka 2019. godine i članka 58. Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, donio 

Odluku o davanju u zakup prostora i opreme velike školske športske dvorane do 31. kolovoza 2019. 

godine Ponuda broj 1, Dalibor Fabijanić, Put sv. Karina 11, 23250 Pag,OIB: 52854256524, kojoj je 

predmet natječaja pod rednim brojem 2. velika školska dvorana u iznosu od 150,00 kn/h, bez PDV-a, 

(u prostoru koji nije grijan niti hlađen ljeti u kojem nije moguće koristiti tuševe), namjena i djelatnost 

za vrijeme trajanja zakupa je područje sporta tj. „igranje malog nogometa“ do kraja školske godine do 

31. kolovoza 2019. godine (Zapisnik broj 1 sa sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora i opreme u vlasništvu korisnika Osnovne škole Jurja Dalmatinca 

Pag održane 15. ožujka 2019. godine sastavni je dio ovog Zapisnika). 

 Ad6) Ravnatelj Škole, Željka Zubović, Školskom odboru je pročitala molbu Grupe građana 

grada Paga zaprimljene u školi 18. ožujka 2019. godine u svezi najma školske dvorane u Pagu. 

 Istakla je da je kritiku dobro čuti i sve je korektno, naglasivši da mjesečna izmjena sijalica 

iznosi 3.880,00 kuna, stakla se najviše navečer razbijaju. Potrošnju električne energije i vode ćemo 

snimiti. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora i opreme u vlasništvu korisnika Osnovne 

škole Jurja Dalmatinca Pag raspisali smo na rok do kraja školske godine 2018./2019., odnosno do 31. 

kolovoza 2019. godine s ciljem da vidimo (snimimo) troškove i štete od razbijanja. Športska dvorana u 

Zadru košta 600,00 kuna mjesečno. Odluke moramo donositi u interesu Škole. Otvorena je rasprava. 

  Filip Oguić je istaknuo da su na prošlom sastanku čuli ali nisu odlučili da se piše predstavka. 

Mora se vidjeti kome je Dalibor Fabijanić slao u Zadar i kome. 

 Ravnatelj Škole, Željka Zubović, je istakla da je Škola radi učenika. 

 Marijana Šuljić je pitala da li se može odrediti cijena mimo Odluke… Zadarske županije. Na što 

je dobila odgovor da je cijena limitirana. 
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 Ravnatelj Škole, Željka Zubović, iznijela je da će se snimiti potrošnja, te je istakla da Škola 

koristi dvoranu danju, a vanjski suradnici navečer.  

 Anthony Buljanović navodi da učenici koriste dvoranu danju. 

 Ravnatelj Škole, Željka Zubović, je istaknula da se uredno sklopi ugovor sa zakupoprimcem a 

ključ dospije u druge ruke. 

 Branimir Paro Vidolin je upitao što rade domari Škole, zašto ne zavidaju 2 vijka na golovima 

koji su neispravni, zaštitne mreže su loše, mrežice za koš nisu dobre. 

 Ravnatelj Škole, Željka Zubović, kritika se mora čuti, reagirati i kritiku prihvaća. 

 Branimir Paro Vidolin je istaknuo da su svjetla u sportskoj dvorani jedini problem te nadodao 

da je Dalibor Fabijanić ishitreno poslao predstavku i svi se ne slažu s predstavkom. 

 Ravnatelj Škole, Željka Zubović, izvijestila je Školski odbor da će se sijalice i stakla promijeniti. 

 Ad7) Ravnatelj Škole, Željka Zubović, informirala je članove Školskog odbora Osnovne škole 

Jurja Dalmatinca Pag o slijedećem: 

1. Energetska obnova školske zgrade je završena, doći će novinari i izvršit će se 

primopredaja objekta. 

Statički proračun za rekonstrukciju odnosno izgradnju još dvije učionice na drugom katu 

zgrade nije završen jer nisu uplaćena financijska sredstva. 

Financijskih sredstava nema za uređenje „piramide“ u sklopu školske dvorane. 

Ravnateljica Škole i Sindikalni povjerenik planiraju otputovati u Split na sastanak u svezi 

otežanih uvjeta rada škola. Ne zna se da li će naša Škola dobiti otežane uvjete rada. 

Naša Škola trenutno broji 232 učenika. Četiri učenika su u malo vremena ispisana iz 

Škole. 

Prijedlog nove mreže škola je 300 učenika. 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja mora donijeti Školski odbor i poslati na 

suglasnost Uredu državne uprave Zadarske županije. 

Prijedlog Statuta škole smo 19. prosinca 2019. godine poslali Skupštini Zadarske županije 

radi izdavanja suglasnosti. Budući da do dana današnjeg nismo dobili suglasnost na 

Prijedlog Statuta, a na temelju sugestije pravne savjetnice Olivere Marinković trebalo bi 

zatražiti očitovanje od Zadarske županije kada ćemo dobiti suglasnost. Ako uskoro ne 

dobijemo suglasnost ne znamo kako dalje, a natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja 

Škole za naredno mandatno razdoblje od pet (5) godina (2019.- 2024.)mora se uskoro 

objaviti (raspisati).  

 

 

    Dovršeno u 15,30 sati. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Mladen Stupičić, prof.    Anthony Buljanović, prof.  
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 KLASA: 003-08/19-01/02 

 URBROJ: 2198-1-27-01-19-03 

 Pag, 3. travnja 2019. godine 

  

 

 


