
 
 

Klasa: 003-06/21-01/3 

Urbroj: 2170-55-02-21-2 

Rijeka, 28. travnja 2021. godine 

 

ZAPISNIK 

 

sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice održane 28. travnja 2021. 

godine s početkom u 18:00 sati (putem Zoom aplikacije). 

 

AD 1.  Prisutni se predstavljaju i verificiraju svoj mandat. Utvrđuje se, 

 

1. Učiteljsko vijeće imenovalo je dva člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika na 

sjednici održanoj dana 3. ožujka 2021. godine 

 

Redni 

broj 

Ime i prezime 

 

1. 

 

Roberta Bonassin 

 

2. 

 

Ana Marinić 

 

2. Vijeće roditelja imenovalo je jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole 

na sjednici održanoj dana  4. ožujka 2021. godine 

 

             

Redni 

broj 

Ime i prezime 

 

1. 

 

Nadija Mustapić 

 

3. Radničko vijeće izabralo je jednog člana Školskog odbora dana 25. ožujka 2021. godine 

 

             

Redni 

broj 

Ime i prezime 

 

1. 

 

Marin Bogičević 

 

 
4. Grad Rijeka  kao Osnivač imenovalo je tri člana u Školski odbora dana 14. travnja 2021. godine 

 

Redni 

broj 

Ime i prezime 



1. Duško Milovanović 

2. Ivo Simper 

3. Jelena Zorić Domitrović 

 

Utvrđuje se prisutnost članova Školskog odbora. 

 

Prisutni: Roberta Bonassin, (iz reda učitelja i stručnih suradnika - 1 od 2 ), 

Ana Marinić, (iz reda učitelja i stručnih suradnika - 2 od 2 ), 

Marin Bogičević, ( iz skupa Radničkog vijeća - 1 od 1), 

Nadia Mustapić, ( iz reda Vijeća roditelja - 1 od 1), 

Ivo Simper, ( predstavnik Osnivača - 1 od 3 ), 
 

Odsutni:  Duško Milovanović, ( predstavnik osnivača - 2 od 3 ), opravdano 

Jelena Zorić Domitrović, ( predstavnik Osnivača - 3 od 3 ), opravdano 
 

 

  Pored članova Školskog odbora sjednici prisustvuje Zamjenica ravnateljice Škole Iva 

Vukić Antić. 

   

Zapisničar:  Marin Bogičević, tajnik škole 

 

  Sjednicu je otvorila Zamjenica ravnateljice, Iva Vukić Antić. Pozdravila je članove 

Školskog odbora izabrane za mandat od 2021. do 2025. godine te ih izvijestila da će temeljem Statuta 

OŠ Podmurvice, do izbora novog Predsjednika sjednicu voditi najstariji član Školskog odbora. 

 

Sjednicu vodi Ivo Simper. 

 

Novoizabrani članovi su se ukratko predstavili, nakon čega tajnik Marin Bogičević zamoljen da  

pročita odredbe Statuta koje se odnose na izbor i rad Školskog odbora. 

 

Nakon što se utvrdila da sjednici prisustvuje većina novoizabranih članova Školskog odbora  

predložen je slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

 

1.   Konstituiranje novog saziva Školskog odbora u mandatu 2021. – 2025. godina 

     

 

2.   Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

 

 

3.  Izvješće o rješenju Prosvjetne inspekcije i postupanje prema Rješenju 

 ( izvjestiteljica: Iva Vukić Antić, zamjenica ravnateljice)     

 

4.  Prijedlog odluke i donošenje odluke o raspodjeli financijskog rezultata OS Podmurvice  

 za 2020. godinu 

 ( izvjestitelj: Ljiljana Barić, računovođa) 

 

5.  Prijedlog odluke i donošenje Pravilnika o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih  



 proizvoda u OS Podmurvice  

 ( izvjestitelj: Marin Bogičević, tajnik) 

 

6.  Usklađivanje naziva pravnog akta – Kućnog reda  

 ( izvjestitelj: Marin Bogičević, tajnik) 

 

7.  Razno 
 

Dnevni red usvaja se jednoglasno, budući da nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi. 

 

 
 

AD. 2.    Ivo Simper prema ovoj točci dnevnog reda iskazao je da predstoji izbor Predsjednika i 

zamjenika Školskog odbora. 

Tajnik škole Marin Bogičević, naveo je kako se dokazi o provedenim izborima, glasački listići 

i Zapisnici tijela i Odluka Grada Rijeke čuvaju se u pismohrani tajništva i kako na temelju zakonskih i 

Statutarnih odredbi Školski odbor u kojem je imenovana večina članova može raspravljati i donositi 

odluke u svim bitni stvarima vezenim za poslovanje Škole.  

Budući da je večina članova izabrana i pisutna, Školski odbor može se konstituirati u novi 

četverogodišnji mandat. 

Temeljem čl. 41. Statuta OŠ Podmurvice Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora 

biraju se javnim glasovanjem. 

Članovi Školskog odbora za Predsjednicu su predložili Anu Marinić, učiteljicu geografije. 

Nakon provedenog javnog glasovanja, budući da nitko nije imao primjedbi, članovi Školskog odbora 

jednoglasno (5/5) su donijeli slijedeću 

 

O d l u k u 

 

"Ana Marinić, učiteljica geografije i članica Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih 

suradnika izabire se za Predsjednicu Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice.“ 

 

 Za Potpredsjednicu, članovi Školskog odbora predložili su Robertu Bonassin, učiteljicu 

talijanskog jezika i članicu Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika. Nakon provedenog 

javnog glasovanja, budući da nitko nije imao primjedbi, članovi Školskog odbora jednoglasno (5/5) su 

donijeli slijedeću 

 

O d l u k u 

 

"Roberta Bonassin, članica Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika izabire se za 

Zamjenicu predsjednice Školskog odbora OŠ Podmurvice.“ 

 

Novoizabrana predsjednica Školskog odbora Ana Marinić nastavila je daljnje vođenje sjednice 

te je zajedno s Potpredsjednicom zahvalila svim ostalim članovima Školskog odbora na ukazanom 

povjerenju. 

 

 

 

AD. 3.  Predsjednica Školskog odbora Ana Marinić pozvala je tajnika Marina Bogičevića da 

podnese izvješće po ovoj točci dnevnog reda. Tajnik je istakao da je kao dio dokumentacije prilažemo 

Rješenje prosvjetne inspekcije. Predmenton rješenje se čita.  

Tajnik ističe, do sada su provedene radnje po točci  6. do 8. predmetnog Rješenja s 

rokom izvršenja 15, odnosno 60 dana, radi se o problematici utvrđenoj pregledom pedagoške 

dokumentacije O provedenome je već sastavljena zabilješka i izvješće koje se proslijeđuje 

nadležnoj prosvjetnoj inspekciji. 



 

Na ovoj sjednici otklonili bi nedostatke navedene pod točkom 3. i 4. predmetnoga Rješenja. S 

tim da se u točci 3. treba promijeniti samo naziv dokumenta – Pravilnik o kućnom redu 

preimenovat će se u Kućni red, sadržaj pravilnika se ne mijenja.  

 

Točka 4. Rješenja traži donošenje novog Pravilnika o promicanju spoznaje štetnosti uporabe 

duhanskih proizvoda. Tekst  Pravilnik, članovima Školskog odbora dostavljen je u cijelosti 

putem elektroničke pošte. 

 

Preostaje za odraditi donošenje Statuta OS Podmurvice, donošenje Pravilnika o radu što će se 

odraditi na slijedećim sjednicima Školskog odbora. 

 

Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbi, čkllanovi školskog odbora jednoglasno 

donose slijedeći  
 

Z a k l j u č a k 

 

"Podneseno izvješće po Rješenju prosvjetne inspekcije, prihvaća se.“ 

 

 

AD. 4.    Predsjednica Školskog odbora Ana Marinić, pozvala je računovođu Ljiljanu Barić da 

podnese izvješće o raspodjeli financijskog rezultata OS Podmurvice za 2020. godinu. Ljiljna Barić 

ističe: 

Na završnom obračunu utvrđen je rezultat poslovanja - manjak  prihoda u iznosu od  22.394 kn, 

sa prenesenim viškom prijašnjih godina (48.129 kn-2019.) ukupno će iznositi višak od 25.735. 

kn.   

Iz gore navedenog slijedi: 

Prihod – višak Aktivnost Građanski odg.       4.113 kn pokriva manjak 2019. godine 

Prihod - višak  program PB                           45.210 kn 

Prihod - višak  ostale programske akt.             1.172kn 

Manjak prihoda Materijalni tr.                      -24.760 kn 

UKUPNO REZULTAT                                25.735 kn 

 

Višak Aktivnost Građanski odgoj nastao je iz razloga što je  rashod proknjižen u 2019. godini 

dok je prihod bio u 2020. godini.  

Višak  program PB nastao je radi naplate dijela zaostalih potraživanja. 

Višak  ostale programske aktivnosti nastao je zbog smanjenog opsega aktivnosti uslijed 

epidemije.  

Višak će se utrošiti namjenski za potrebe troškova u Produženom boravku te školske marende 

i ručkova (45210 kn), te za uredski materijal (1172 kn) . 

Manjak prihoda nastao je uslijed knjiženja računa kao trošak u 2020. godini dok je prihod 

knjižen u 2021. nakon plaćanja istih. 

Manjak prihoda pokriti će se iz materijalnih prihoda koja doznačuje Grad. 

 
Nakon provedenog javne rasprave, budući da nitko nije imao primjedbi, članovi Školskog 

odbora jednoglasno (5/5) su donijeli slijedeću 

 

O d l u k u 

 

"Raspodjele financijskog rezultata za za 2020. godinu, usvaja se.“ 

 



AD. 5.    Predsjednica Školskog odbora Ana Marinić, pozvala je Tajnika Marina Bogičevića da 

iznese Prijedlog Pravilnika promicanja spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda u OS 

Podmurvice. Tajnik ističe da je potreba donošenja novog pravilnika proizašla iz rješenja Prosvjetne 

inspekcije . 

Pravilnik se čita u cijelosti i tekst prijedloga prilaže se ovom zapisniku. 

Nakon provedenog javne rasprave, budući da nitko nije imao primjedbi, članovi Školskog 

odbora jednoglasno (5/5) su donijeli slijedeću 

 

O d l u k u 

 

"Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti duhanskih proizvoda u OS Podmurvice, donosi 

se.“ 

 

 AD. 6.    Predsjednica Školskog odbora Ana Marinić, pozvala je Tajnika Marina Bogičevića da 

iznese  potrebu izmjene naziva pravog akta Pravilnika o kućnom redu u Kućni red. Tajnik ističe da je 

promjena naziva pravnog akta proizašla iz rješenja Prosvjetne inspekcije. 

Kućni red osim promjene naziva u njegovu sadržaju ostaje identičan.  

Nakon provedenog javne rasprave, budući da nitko nije imao primjedbi, članovi Školskog 

odbora jednoglasno (5/5) su donijeli slijedeću 

 

O d l u k u 

 

"Naziv Pravilnika o kućnom redu u Kućni red, mijenja se.“ 

 

.  

AD. 7.   Zamjenica ravnateljice Iva Vukić Antić Ravnateljica škole pod točkom razno navela je, 

iako okruženi epidemiološkim mjerama i zanačajnim ograničenjima okupljanja, : 

 

• Pohvalila je nagraeđene učenike  mentore za uspjehe ostvarene na županijskoj i državnoj razini 

natjecanja 

 

• organizirali smo i proveli tjedan darovitosti 

 

• otvorili smo Facebook stranicu Škole 

• pohvalila je stručnu suradnicu – knjižničarku za organizaciju „Noći Knjige“ 

   

 

Završetkom rasprave po dnevnom redu sjednica je završena u 1827 sati. 

 

Zapisnik je napisan u jednom primjerku na pet stranica. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica: 

             

         Marin Bogičević                  Ana Marinić 


