
 

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SASTANKA 

 

 

Predsjedavatelj: 

Ime i prezime Potpis 

Predsjednica Školskog odbora  
Ivana Marin-Garac, prof.  

 

 

Naziv sastanka: 27. sjednica Školskog odbora 

 

1. 
Mjesto: 

Prirodoslovna i grafička škola 
Rijeka 

Početak: 17.30 

Dan i 
datum: 

srijeda, 5. listopada 2022. Završetak: 18.20 

 

 
2. 

 
Prisutni: 

 
Tanja Šego Miketa, predstavnica radnika, zamjenica predsjednice  
Đuro Dragosavac, predstavnik Osnivača 
Aleksandra Fanuko Vatta, predstavnica Vijeća roditelja 
Goran Gotlibović predstavnik Nastavničkog vijeća  
Ivo Matić, predstavnik Osnivača 
 
Ravnatelj Radenko Bradić  
Tajnica  Štefanić Hlača Iva, zapisničarka 
Voditeljica računovodstva Mirjana Šalić, prisutna na sjednici pod točkom 
8. i 9. Dnevnog reda  

 

3. Odsutni: Ivana Marin-Garac, predstavnica Nastavničkog vijeća, predsjednica 
Školskog odbora (bolovanje)  
Petar Petrinić, predstavnik Osnivača 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Dnevni red: 

 
Predloženi Dnevni red:  
1) Usvajanje zapisnika s 23., 24., 25. i 26. e-sjednice 
2) Izvješće ravnatelja za školsku godinu 2021./2022.  
3) Odluka o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 
2022./2023., na prijedlog Nastavničkog vijeća  
4) Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za školsku 
godinu 2022./2023. 
5) Odluka o odabiru osiguravatelja za osiguranje učenika od posljedica 
nesretnog slučaja  
6) Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora s odabranom zdravstvenom 
ustanovom za pružanje usluga sistematskih pregleda zaposlenika Škole 
7) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje 
radnog odnosa, a nakon provedenih natječaja:  
- s Majom Ćiković, prof. fizike i politehnike, na određeno vrijeme s punim 
radnim vremenom do povratka nastavnice fizike, Elizabete Mihalić Kesić, 
prof., na rad 



-  sa Snježanom Kljun, dipl. ing., na određeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom do povratka nastavnice kemijske grupe predmeta, Petre 
Pincan Flego, dipl. ing., na rad  
- sa Zoranom Maričićem, grafičkim stručnim radnikom, na određeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, do zasnivanja radnog odnosa na 
temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 107. st. 
12 Zakona o odgoju i obrazovanju. 
8) Usvajanje prijedloga II. izmjena financijskog plana za 2022.  
9) Usvajanje I. izmjena Plana nabave za 2022. (radi nabave usluge 
sistematskog pregleda procijenjene vrijednosti 22.800,00 kn bez PDV-a)   
10) Razno 
 
Utvrđeni Dnevni red:  
1) Usvajanje zapisnika s 23., 24., 25. i 26. e-sjednice 
 
2) Izvješće ravnatelja za školsku godinu 2021./2022.  
 
3) Odluka o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 
2022./2023., na prijedlog Nastavničkog vijeća  
 
4) Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za školsku 
godinu 2022./2023. 
 
5) Odluka o odabiru osiguravatelja za osiguranje učenika od posljedica 
nesretnog slučaja  
 
6) Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora s odabranom zdravstvenom 
ustanovom za pružanje usluga sistematskih pregleda zaposlenika Škole 
 
7) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje 
radnog odnosa, a nakon provedenih natječaja:  
- s Majom Ćiković, prof. fizike i politehnike, na određeno vrijeme s punim 
radnim vremenom do povratka nastavnice fizike, Elizabete Mihalić Kesić, 
prof., na rad 
-  sa Snježanom Kljun, dipl. ing., na određeno vrijeme s nepunim radnim 
vremenom do povratka nastavnice kemijske grupe predmeta, Petre 
Pincan Flego, dipl. ing., na rad  
- sa Zoranom Maričićem, grafičkim stručnim radnikom, na određeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, do zasnivanja radnog odnosa na 
temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 107. st. 
12 Zakona o odgoju i obrazovanju. 
 
8) Usvajanje prijedloga II. izmjena financijskog plana za 2022.  
 
9) Usvajanje I. izmjena Plana nabave za 2022. (radi nabave usluge 
sistematskog pregleda procijenjene vrijednosti 22.800,00 kn bez PDV-a)   
 
10) Razno 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad 1.  

 
Sjednicu vodi zamjenica predsjednice Školskog odbora, Tanja Šego Miketa, prof.  
Utvrđuje da je poziv za 27. sjednicu s predloženim Dnevnim redom i materijalima za sjednicu 
poslan članovima na njihove elektroničke adrese dana 28. 9. 2022.    
 
Zamjenica predsjednice utvrđuje da je nazočno pet članova, što je većina od ukupnog broja 
članova i postoji potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje na ovoj sjednici. 
 
Nakon što je utvrđen kvorum, zamjenica predsjednice Školskog odbora započinje sjednicu s 
obavijesti da je na sjednici Vijeća roditelja koja se održala 4. listopada 2022. za predstavnicu 



Vijeća roditelja u Školskom odboru izabrana Aleksandra Fanuko Vatta. Nakon upoznavanja i 
predstavljanja nove članice ostalim članovima Školskog odbora, zamjenica predsjednice 
pročitala je predloženi Dnevni red. Na temelju predloženog Dnevnog reda koji je naznačen u 
pozivu na sjednicu, članovi jednoglasno utvrđuju Dnevni red i zamjenica predsjednice Školskog 
odbora proglašava utvrđeni Dnevni red:   
 
1) Usvajanje zapisnika s 23., 24., 25. i 26. e-sjednice 
2) Izvješće ravnatelja za školsku godinu 2021./2022.  
3) Odluka o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./2023., na prijedlog 
Nastavničkog vijeća  
4) Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2022./2023. 
5) Odluka o odabiru osiguravatelja za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja  
6) Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora s odabranom zdravstvenom ustanovom za 
pružanje usluga sistematskih pregleda zaposlenika Škole 
7) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, a nakon 
provedenih natječaja:  
- s Majom Ćiković, prof. fizike i politehnike, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 
do povratka nastavnice fizike, Elizabete Mihalić Kesić, prof., na rad 
-  sa Snježanom Kljun, dipl. ing., na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom do 
povratka nastavnice kemijske grupe predmeta, Petre Pincan Flego, dipl. ing., na rad  
- sa Zoranom Maričićem, grafičkim stručnim radnikom, na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 
mjeseci, sukladno čl. 107. st. 12 Zakona o odgoju i obrazovanju. 
8) Usvajanje prijedloga II. izmjena financijskog plana za 2022.  
9) Usvajanje I. izmjena Plana nabave za 2022. (radi nabave usluge sistematskog pregleda 
procijenjene vrijednosti 22.800,00 kn bez PDV-a)   
10) Razno 
 
Prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima Dnevnog reda redoslijedom koji je utvrđen 
u Dnevnom redu.  
 
Zamjenica predsjednice utvrđuje da su svi članovi dobili zapisnike s 23., 24., 25. i 26. e-
sjednice, nakon čega ukratko iznosi odluke usvojene na tim sjednica. Članovi jednoglasno 
usvajaju zapisnike.   
 

 Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
1. Jednoglasno se utvrđuje Dnevni red.  
 
2. Usvajaju se zapisnici s 23., 24., 25. i 26. e-
sjednice, jednoglasno 
 

/ / 

Ad 2.  

 
Zamjenica predsjednice Školskog odbora daje riječ ravnatelju Radenku Bradiću, dipl. ing.,  koji 
izlaže svoje izvješće o radu za šk. godinu 2021./2022. Izvješće je u prilogu ovog zapisnika.  
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Prihvaća se Izvješće ravnatelja za školsku godinu. 
2021./2022.  

/ / 

Ad  3. i 4. 

 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
1. Donosi se Školski kurikulum za šk. god. 
2022./2023., jednoglasno 
 
2. Donosi se Plan i program rada za šk. god. 
2022./2023., jednoglasno  
  

/ / 



Ad  5.  

 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Prihvaća se ponuda za osiguranje učenika od 
posljedica nesretnog slučaja Euroherc osiguranja 
d.d., po godišnjoj premiji od 30 kn/učeniku koja se 
plaća iz iznosa za povećane troškove 
obrazovanja, jednoglasno. 
 

/ / 

Ad 6.  

 

 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Daje se suglasnost na sklapanje ugovora o 
pružanju usluga sistematskih pregleda s Agram 
specijalnom bolnicom prema ponudi br. 378-9-22 
na rok od godine dana, jednoglasno 

/ / 

Ad 7.  

 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
1. Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje 
Maja Ćiković, prof., na radno mjesto nastavnice 
fizike do povratka Elizabete Mihalić Kesić na rad. 
  
2. Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje 
Snježane Kljun, dipl. ing., na radno mjesto 
nastavnice kemijske grupe predmeta do povratka 
Petre Pincan Flego na rad.  
 
3. Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje 
Zorana Maričića na radnom mjestu nastavnika 
praktične nastave na određeno vrijeme do 
zasnivanja radnog odnosa temeljem ponovljenog 
natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 107. st. 
12 Zakona o odgoju i obrazovanju.  
 

/ / 

Ad 8.  

Usvaja se prijedlog II. izmjena financijskog plana Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka za 
2022.  
 

Ad 9.  

 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Donosi se I. izmjena Plana nabave Prirodoslovne i 
grafičke škole Rijeka za 2022. godinu zbog 
nabave usluge sistematskog pregleda. 
 

/ / 

Ad. 10. Nitko se nije javio za riječ pa je sjednica zaključena.  
 
 
 
 



 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Iva Štefanić Hlača, dipl. iur.   

 

KLASA: 600-01/22-01/16 

URBROJ: 2170-43-22-02 

 
OB-004 


