
 1 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Osnovna škola kneza Trpimira 

 

 

KLASA: 003-06/16-01/____       

URBROJ: 2134/01-14-1-16-06-___  

Kaštel Gomilica, 12. veljače  2016. godine  

 

Z A P I S N I K 

 

sa 23. sjednice Školskog odbora Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica (mandat 23.4. 2013.-

23.4. 2017.) održane dana 12. veljače 2016. godine u 13
05

 sati u prostoru Škole. 

 

NAZOČNI ČLANOVI: Domina Vukša, Jozo Tarabene, Lili Visković, Denis Ivanović, Petar Kapov                                     

NENAZOČNI ČLANOVI: Antonia Baturina, Sandra Šikić (opravdala izostanak) 

OSTALI NAZOČNI: Zoran Blažević - ravnatelj, Ankica Radman – tajnica škole, Marija Smoljić – 

voditeljica računovodstva 

SJEDNICI PREDSJEDAVA: Domina Vukša - predsjednica ŠO 

ZAPISNIČAR: Ankica Radman 

 

Predsjednica ŠO je konstatirala da je sjednici nazočan potreban broj članova ŠO za donošenje 

pravovaljanih odluka, te je otvorila 23. sjednicu ŠO i predložila slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Prethodna suglasnost na zapošljavanje spremačice na neodređeno nepuno radno vrijeme 

2. Razno 

 

Predsjednica ŠO stavila je na glasovanje predloženi Dnevni red te je donesena slijedeća jednoglasna 

Odluka: 

 

« Usvaja se u cijelosti Dnevni red. » 

 

Ad 1./ Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa po natječaju: spremačica na neodređeno 

nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj  

 

Škola je zaprimila suglasnost MZOS-a za zapošljavanje spremačice na neodređeno puno radno 

vrijeme, a nakon odlaske gospođe Ivke Tadin u mirovinu. Kako je u Školi već bila zaposlena 

spremačica Seka Perković na neodređeno nepuno radno vrijeme to joj je nadopunjena satnica do pune 

bez natječaja. Ostatak od 20 sati također je bez natječaja dodijeljen radnici Mariji Pereži temeljem 

Uputnice zajedničkog povjerenstva pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Radnica Marija Pereža zatražila je sporazumni raskid radnog odnosa s danom 29.1. 2016. godine iz 

osobnih razloga. Škola je potom raspisala natječaj za popunu prethodno spomenutog radnog mjesta te 

je pristiglo 7 zamolbi. Predsjednica ŠO je na zamolbu ravnatelja pročitala zamolbe odnosno životopise 

iz dostavljenih zamolbi kako bi se svi članovi ŠO upoznali s istima. Potom je ravnatelj je kao 

kandidata za kojeg traži prethodnu suglasnost predložio gđu Ivanu Barun. 

Budući nije bilo daljnjih prijedloga, a nakon kraće rasprave, predsjednica ŠO stavila je prijedlog 

ravnatelja na glasovanje te je donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 

 

„ Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje Ivane Barun na radnom mjestu spremačice na 

neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.“  

 

Budući  nije bilo daljnjih prijedloga ni rasprava, predsjednica ŠO je zaključila sjednicu Školskog 

odbora u 13.40  sati. 

 

Zapisnik završava s  prvom (1.) stranicom. 

 

                        ZAPISNIČAR:                                   PREDSJEDNICA ŠO: 

/ Ankica Radman /                       / Domina Vukša / 


