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    Z   A  P   I   S  N   I   K   broj 11 
 sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, održane 3. 
listopada 2018. godine (srijeda) s početkom u 14,30 sati u učionici engleskog jezika. 
 Nazočni: Anthony Buljanović, Ana Kuković Borgellot, Branimir Paro Vidolin, Jasna 
Magaš, Filip Oguić, Marijana Šuljić, Alenka Festini (priključila se tijekom sjednice), tajnik 
Mladen Stupičić i ravnatelj Škole Željka Zubović. 
 Nenazočni: Nitko. 
 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 10 sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jurja 

Dalmatinca Pag održane 31. kolovoza 2018. godine. 
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 

zasnivanje radnog odnosa s kandidatom  Markom Ramljakom, na radnom mjestu 
učitelja likovne kulture, na neodređeno nepuno, 18 sati rada tjedno. 

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Kristinom Brmalj, na radnom mjestu učitelja 
talijanskog jezika, na neodređeno nepuno, 36 sati radi tjedno. 

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Antonijom Vidović, na radno mjesto učitelja 
u produženom boravku učenika na puno određeno radno vrijeme do 14. lipnja 2019. 
godine. 

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Silvijom Majhen, iz Paga, na radno mjesto 
pomoćnika u nastavi nepuno 23 sata rada tjedno određeno radno vrijeme, a najduže do 
30. lipnja 2019. godine. 

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Lukom Dobrijević, iz Paga, na radnom mjestu 
pomoćnika u nastavi nepuno 32 sata rada tjedno određeno radno vrijeme, a najduže do 
30. lipnja 2019. godine. 

7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Paolom Maržić, iz Paga, na radnom mjestu 
pomoćnika u nastavi nepuno 23 sata rada tjedno određeno radno vrijeme, a najduže do 
30. lipnja 2019. godine. 

8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Ivom Rumora, iz Gorice, na radnom mjestu 
pomoćnika u nastavi nepuno 32 sata rada tjedno određeno radno vrijeme, a najduže do 
30. lipnja 2019. godine. 

9. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Tanjom Rumora, iz Povljane, na radnom 
mjestu pomoćnika u nastavi nepuno 23 sata rada tjedno određeno radno vrijeme, a 
najduže do 30. lipnja 2019. godine. 

10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Škole Željki Zubović za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Barbarom Rukavina, iz Povljane, na radnom 
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mjestu pomoćnika u nastavi nepuno 25 sati rada tjedno određeno radno vrijeme, a 
najduže do 30. lipnja 2019. godine. 

11. Donošenje Odluke o donošenju Kurikuluma Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag za 
školsku godinu 2018./2019. 

12. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Jurja 
Dalmatinca Pag za školsku godinu 2018./2019. 

13. Upoznavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi. 

14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana nabave Osnovne škole Jurja Dalmatinca 
Pag za 2018. godinu. 

15. Donošenje Odluke o kriterijima za prihvatljivost korisnika te dokaza kojima učenici 
potvrđuju status te ostvaruju pravo na sufinanciranje školske marende u iznosu od 5,47 
kuna u sklopu projekta „Osiguravanje  školske prehrane za djecu u riziku od 
siromaštva (školska godina 2018./2019.). 

16. Donošenje Oluke o realizaciji izvanučioničke nastave učenika koji su uključeni u 
program Male škole Gradske glazbe u Budimpešti na Dane hrvatske kulture. 

17. Razne informacije. 
 
 Ad1) Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole jurja Dalmatinca Pag, Anthony 
Buljanović, pozvao je članove da iznesu eventualne primjedbe na Zapisnik broj 10 sa sjednice 
održane 31. kolovoza 2018. godine. 
 Primjedbi na Zapisnik broj 10 sa sjednice održane 31. kolovoza 2018. 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 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Markom Ramljakom, magistrom grafike i profesorom  
likovne kulture, Bana Josipa Jelačića 14A, 23000 Zadar, na radnom mjestu učitelja likovne 
kulture na nepuno18 sati rada tjedno neodređeno radno vrijeme počevši 3. listopada 2018. 
godine. 
 Ad3) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Kristinom Brmalj, magistrom talijanske filologije i 
magistrom pedagogije, Miroslava Krleže 18B, 23250 Pag, na radnom mjestu učitelja 
talijanskog jezika na nepuno 36 sati rada tjedno neodređeno radno vrijeme počevši 3. 
listopada 2018. godine. 
 Ad4) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Antonijom Vidović, magistrom razredne nastave, 
Frane Budaka 4, 23250 Pag, na radnom mjestu učitelja razredne nastave u produženom 
boravku učenika na puno određeno radno vrijeme do 14. lipnja 2019. godine. 
 Ad5) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Silvijom Majhen, magistrom edukacije talijanske 
filologije i pedagogije, Golija 23, 23250 Pag, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na 
nepuno 23 sata rada tjedno određeno radno vrijeme počevši 4. rujna 2018., a najduže do 30. 
lipnja 2019. godine.  
 Ad6) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Lukom Dobrijević, upravnim referentom, Zadarska 2, 
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23250 Pag, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na nepuno 32 sata rada tjedno određeno 
radno vrijeme počevši 4. rujna 2018., a najduže do 30. lipnja 2019. godine. 
 Ad7) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Paolom Maržić, drvodjelski tehničar dizajner, Golija 
25, 23250 Pag, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na nepuno 23 sata rada tjedno 
određeno radno vrijeme počevši 4. rujna 2018., a najduže do 30. lipnja 2019. godine. 
 Ad8) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Ivom Rumora, odjevni tehničar, Gorica 15, 23249 
Povljana, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na nepuno 32 sata rada tjedno određeno 
radno vrijeme počevši 4. rujna 2018., a najduže do 30. lipnja 2019. godine. 
 Ad9) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Tanjom Rumora, zrakoplovni tehničar, Stjepana 
Radića 2, 23249 Povljana, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na nepuno 23 sata rada 
tjedno određeno radno vrijeme počevši 4. rujna 2018., a najduže do 30. lipnja 2019. godine. 
 Ad10) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke zubović, jednoglasno, je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Barbarom Rukavina, veterinarski tehničar, Put Vrulje 
6, 23249 Povljana, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na nepuno 25 sati rada tjedno 
određeno radno vrijeme počevši 4. rujna 2018., a najduže do 30. lipnja 2019. godine. 
 Ad11) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, nakon provedene rasprave 
na sjednicama Vijeća roditelja održane 26. rujna 2018. i Vijeća učitelja 20. rujna 2018. godine 
te konačnog prijedloga ravnatelja Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o 
donošenju Školskog Kurikuluma Osnovne Jurja Dalmatinca Pag za školsku godinu 
2018./2019. 
 Ad12) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, nakon provedene rasprave na sjednicama Vijeća roditelja 26. rujna 
2018. i Vijeća učitelja 20. rujna 2018. godine te konačnog prijedloga ravnatelja Škole Željke 
Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o donošenju Godišnje plana i programa Osnovne 
škole Jurja Dalmatinca Pag za školsku godinu 2018./2019. 
 Ad13) Ravnatelj Škole Željka Zubović upoznala je članove Školskog odbora o 
izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“, broj: 68/18.). 
 Ad14) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o izmjeni i dopuni Plana nabave 
Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag za 2018. godinu. 
 Provest će se postupak jednostavne nabave za isporuku ručkova učenicima u 
produženom boravku u Matičnoj školi u Pagu. 
 Ad15) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o kriterijima za prihvatljivost korisnika 
te dokaza kojima učenici potvrđuju status te ostvaruju pravo na sufinanciranje školske 
marende u iznosu od 5,47 kuna u sklopu projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u 
riziku od siromaštva (školska godina 2018./2019.)“. 
 Ad16) Školski odbor Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, na prijedlog ravnatelja 
Škole Željke Zubović, jednoglasno, je donio Odluku o realizaciji izvanučioničke nastave 
učenika koji su uključeni u program Male škole Gradske glazbe u Budimpešti na Dane 
hrvatske kulture 29. studenog 2018. godine. 
 Ad17) Ravnateljica Škole, Željka Zubović, izvijestila je članove o slijedećem: 
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1. Dostavljen je ugovor za shemu školskog voća i mlijeka, škola će krenuti u 
postupak nabave te će po završenom postupku učenici jednom tjedno 
dobivati voće i povrće. Ministarstvo poljoprivrede će financirati projekt. 

2. Radovi na energetskoj obnovi zgrade Matične škole u Pagu odvijaju se 
dobrom dinamikom i očekivani rok izvođenja radova je krajem veljače 
2019. godine. 

 Anthony Buljanović, predsjednik Školskog odbora, je upitao da li će se osigurati klima 
uređaji po učionicama, a na što je Ravnateljica Škole odgovorila da su električne instalacije 
stare i podnijet će se zahtjev Županiji za promjenu i tek onda se mogu priključivati nova 
trošila. 
Branimir Paro Vidolin, član Školskog odbora, pitao je za plaćanje korištenja športske dvorane 
te je istaknuo da se korisnici žale na prašnjavost, a na što je Ravnateljica Škole odgovorila da 
će provjeriti. 
 Marijana Šuljić, član Školskog odbora, upitala je (predložila) o Evropskim fondovima 
za mogućnost rušenja i izgradnje nove športske dvorane (športska dvorana je izgrađena na 
klizištu i loša je statika). 
 Filip Oguić, član Školskog odbora, je predložio uvođenje debate u Školu, a na što je 
Ravnateljica Škole odgovorila da se može uvrstiti u Školski Kurikulum i Godišnji plan i 
program rada. 
 
     Dovršeno u 14,25 sati. 
 
 
Zapisničar:      Predsjednik Školskog odbora: 
 
Mladen Stupičić, prof.    Anthony Buljanović, prof. 
  
 
KLASA: 003-08/18-01/03 
URBROJ: 2198-1-27-01-18-06 
Pag, 3. listopada 2018. godine.  
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