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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Andrijana Žic  

Naziv sastanka: Sjednica školskog odbora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk 

 

1. Mjesto: Vinogradska 3, Krk Početak: 10,25 

Dan i datum: 21. prosinca 2015. godine Završetak: 10,45 

 

2. Prisutni: Nikša Franov, Maja Polonijo, Franjo Volarić, Hrvoje Karabaić, Dražen Nikolić, 
Andrijana Žic, Maja Parentić, ravnateljica Đurđica Cvitkušić,  zapisničar 
Aleksandra Braut 

 

3. Odsutni:  

 

4. Dnevni red: 1. Hitno postupanje temeljem rješenja Prosvjetne inspekcije 
2. Različito 

 

- konstatira se kako su članovi pozvani na sjednicu telefonskim putem po hitnom postupku te im je 
materijal za ovu sjednicu dostavljen 17. prosinca 2015. godine 
-  konstatira se kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red 
 - konstatira se kako nije bilo primjedbi na zapisnik sa prošle sjednice 

 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 Ad 1. Hitno postupanje temeljem rješenja Prosvjetne inspekcije 
 

           Ravnateljica izlaže prvu točku dnevnog reda. Ista napominje kako je Škola dana 14. 
prosinca 2015. godine zaprimila Rješenje prosvjetnog inspektora kojim je Školi  
zabranjeno da u njoj Fugošić Tatjana obavlja poslove nastavnika ekonomske grupe predmeta 
i naređeno školi da istoj otkaže ugovor o radu. Citirano rješenje dostavljeno je svim članovima 
Školskog odbora. 
          Nastavak radnog odnosa iste temeljem ugovora o radu od 02. studenog 2015. godine ( 
klasa: : 112-03-01/15., urbroj: 2142-14-15-25) više nije moguć pa je nastavnici prijeko 
potrebno izvanredno otkazati ugovor o radu. 
 Prije donošenja odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu, temeljem članka 150. 
Zakona o radu ( NN 93/14),  proveden je postupak savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom 
koji je preuzeo ulogu radničkog vijeća. Škola je dana 14. prosinca o.g. zatražila očitovanje u 
svezi s namjeravanim otkazom ugovora o radu. Sindikalni povjerenik koji je preuzeo ulogu 
radničkog vijeća je dana 15. prosinca Školi dostavio očitovanje, suglasnost za izvanrednim 
otkazivanjem ugovora o radu. 
 Po dobivanju očitovanja sindikalnog povjerenika,  temeljem članka 114. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN126/12, 94/13, 152/14) ovim putem 
tražimo suglasnost školskog odbora za otkaz ugovora o radu od 02. studenog o.g. citiranoj 
radnici.  
           Radnici bi se ugovor otkazao sa datumom 23. prosinca o.g.  
          Nadalje, budući nastava ne trpi odgodu, ravnateljica ovim putem istovremeno traži 
suglasnost Školskog odbora, a sve temeljem članka 107. stavak 10. točka 1. Zakona o odgoju 
I obrazovanju, za sklapanjem radnog odnosa na 60 dana sa Tatjanom Fugošić počevši od 11. 
siječnja 2016. godine u kojem period bi Škola objavila natječaj za ekonomsku grupu predmeta 
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na neodređeno nepuno radno vrijeme a sve temeljem Rješenja prosvjetne inspekcije. 
           Ravnateljica poziva sve prisutne da postave pitanja. 
           Budući pitanja nije bilo, pristupa se glasanju. 
Zaključak Zadužena osoba Rok 

- Konstatira se kako je jednoglasno dana suglasnost za 
uručenjem izvanrednog otkaza ugovora o radu od 02. studenog 
2015. godine ( klasa: : 112-03-01/15., urbroj: 2142-14-15-25) 
radnici Tatjani Fugošić. Zadnji dan radnog odnosa biti će 23. 
prosinca 2015. 

- Konstatira se kako je jednoglasno prihvaćen prijedlog 
ravnateljice za sklapanjem ugovora o radu na 60 dana sa 
Tatjanom Fugošić, počevši od datuma 11. siječnja 2016. godine 
a sve temeljem članka 107. stavak 10. točka 1. Zakona o odgoju I 
obrazovanju 

- Konstatira se kako je jednoglasno prihvaćen prijedlog 
ravnateljice za objavom natječaja za nastavnika ekonomske 
grupe predmeta na neodređeno nepuno radono vrijeme 

  

Ad 2. Različito 

    Budući pod različito nitko nije imao što dodati, sjednica je završila. 
Zaključak Zadužena osoba Rok 

   
 
 
 

Privitak  
1. Preslika Rješenja prosvjetne inspekcije 

 

 
 

Zapisnik 
sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Aleksandra Braut  

KLASA: 003-08-01/15 

URBROJ: 2142-14-15-9/1 

B-004  


