
REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 

 

KLASA: 003-06/20-01/06 

URBROJ: 2125/37-04-20-01 

Otočac, 3. srpnja 2020. 

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 
 

s konstituirajuće sjednice Školskog odbora Srednje škole Otočac održane 3. srpnja 2020. 

godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Srednje škole Otočac 

 

Nazočni članovi: Štefica Bunjevčević, Maja Pezelj Mandarić, Damir Rogić, Hermina Rznić, 

Goran Sekula, Ana Šporčić  

Opravdano izostala: Vlatka Gašparović 

Nazočno je 6 članova. 

 

Predsjedavatelj: Damir Rogić 

Ostali nazočni: Adela Rukavina – ravnateljica Škole i Darko Odorčić – voditelj računovodstva 

Zapisničarka: Snježana Oršanić  

 

 Ravnateljica, gospođa Adela Rukavina, pozdravlja prisutne te prepušta riječ gospodinu 

Damiru Rogiću koji u skladu sa stavkom 2. članka 42. Statuta Srednje škole Otočac kao 

najstariji član predsjedava konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika/ice Školskog 

odbora. Gospodin Damir Rogić preuzima vođenje sjednice te utvrđuje da je prisutno 6 članova 

Školskog odbora. Gospođa Vlatka Gašparović je imala zakazanu operaciju koljena te je 

opravdala svoj izostanak. 

Gospodin Damir Rogić predlaže sljedeći  

  

Dnevni red: 

 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora, 

3. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Školskog odbora 

4. Razmatranje prijedloga za imenovanje Povjerenstva za kvalitetu te donošenje odluke o 

imenovanju istog 

5. Razmatranje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu te 

donošenje odluke o istom 

6. Možebitno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 1. Predsjedavatelj sjednice gospodin Damir Rogić ističe da je Nastavničko vijeće na svojoj 

sjednici održanoj 19. lipnja 2020. godine donijelo odluku da se u Školski odbor Srednje škole 

Otočac iz reda nastavnika i stručnih suradnika imenuju Vlatka Gašparović, dipl. oec. i Maja 

Pezelj Mandarić, dipl. oec. 

Skup radnika na svojoj sjednici održanoj 19. lipnja 2020. godine kao predstavnika radnika u 

Školski odbor Srednje škole Otočac imenovao je Damira Rogića, ing. stroj. 

Dana 23. lipnja 2020. godine održana je sjednica Vijeća roditelja na kojoj je u Školski odbor 

imenovana Štefica Bunjevčević, farm. teh. 

Gospodin Damir Rogić pročitao je Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora od 25. 

lipnja 2020. godine kojim Ličko-senjska županija u Školski odbor imenuje svoje predstavnike. 

Za predstavnike Ličko-senjske županije imenovana su 3 člana: Hermina Rznić, dipl. oec., Ana 

Šporčić, mag. prim. educ. i Goran Sekula, prof. kineziologije. 

Nakon toga se pristupilo verifikaciji mandata članova Školskog odbora Srednje škole Otočac. 

 

Ad 2. Verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora izvršena je uvidom u osobne 

iskaznice. 

Članovima Školskog odbora mandat traje četiri godine, osim članu imenovanom iz reda 

roditelja, kojem mandat prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo 

školovanje učenika u Školi.  

Za člana Školskog odbora može biti ponovno birana odnosno imenovana ista osoba. Članovima 

Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora. 

Predsjedavatelj je pročitao članak 38. Statuta Srednje škole Otočac u kojem su navedene ovlasti 

Školskog odbora. 

 

Ad 3. ODLUKA: Za predsjednicu Školskog odbora Srednje škole Otočac jednoglasno je 

izabrana gospođa Maja Pezelj Mandarić. 

 

ODLUKA: Za zamjenika predsjednice Školskog odbora Srednje škole Otočac 

jednoglasno  je izabran gospodin Goran Sekula. 

 

Ad 4. ODLUKA: Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva 

za kvalitetu u koje se imenuju: 

 

1. Iva Abramović, dipl. ing. šum. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

2. Gorana Mandarić, mag. educ. philol. croat. – iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika 

3. Damir Rogić, ing. stroj. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

4. Gordana Žubrinić, dipl. oec. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

5. Anđela Dujmović, nast. razredne nastave – na prijedlog Osnivača 

6. Ivan Krznarić, učenik 3. d razreda – iz reda učenika 

7. Jadranka Grahovac, roditelj učenika 2. f razreda – iz reda roditelja. 

 

Ad 5. ODLUKA: Školski odbor jednoglasno usvaja Prijedlog I. Izmjena i dopuna 

Financijskog plana za 2020. godinu.  

 

Ad 6. Predsjednica Školskog odbora pročitala je Zamolbu Narodnog učilišta iz Rijeke koji 

podnose zamolbu za najam jedne učionice za potrebe održavanja  nastave engleskog jezika za 

nezaposlene osobe koje se organizira u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

Nastava bi trajala 240 sati, a planira se da bi nastavu pohađalo 10 osoba uz pridržavanje svih 

higijenskih mjera i nabavu potrebnih dezinfekcijskih sredstava. 



Budući da se javljaju na natječaj, potreban im je dokaz da imaju osiguran učionički prostor. 

Najam običnog učioničkog prostora iznosi 40,00 kn po satu, a najam informatičke učionice 

iznosi 200,00 kn po satu. 

Njima je za održavanje nastave engleskog jezika potrebna obična učionica. 

Gospođu Šteficu Bunjevčević zanima hoće li se taj tečaj održavati za vrijeme nastave. 

Ravnateljica napominje da neće. 

Ravnateljica također napominje da postoji mogućnost da se i škola prijavi na natječaj Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje jer udovoljavamo uvjetima. 

Članovi Školskog odbora suglasni su da bi Narodnom učilištu iz Rijeke trebalo odobriti najam 

prostora, ali u svakom slučaju da se i škola treba prijaviti na natječaj. 

 

Nakon provedene rasprave donesena je sljedeća  

 

ODLUKA: Školski odbor jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju Zamolbe Narodnog 

učilišta iz Rijeke o najmu učionice za potrebe održavanja nastave engleskog jezika za 

nezaposlene osobe koje se organizira u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 

Gospođa Štefica Bunjevčević postavlja pitanje vezano uz ruševnu zgradu koja se nalazi odmah 

pored Škole, a koja predstavlja opasnost za učenike. 

Ravnateljica napominje da je ta zgrada privatno vlasništvo i da škola ne može poduzeti ništa 

vezano uz sanaciju. 

Nakon jakog nevremena Škola je poduzela da je dio dvorišta ogradila i učenici nisu smjeli 

prolaziti niti se zadržavati u tom dijelu dvorišta. 

Gospodin Goran Sekula smatra da Škola obavezno treba uputiti dopis Gradu kako bi se Škola 

osigurala od mogućih problema koji bi mogli nastati. 

Ravnateljica napominje da će se to i učiniti. 

 

Predsjednica Školskog odbora pita ima li još tema za raspravu.  

Kako rasprave više nije bilo, pozdravlja prisutne i završava sjednicu. 

 

 

Završeno u 13:00 sati. 

 

Zapisničarka       Predsjednica Školskog odbora 
 

Snježana Oršanić      Maja Pezelj Mandarić, dipl. oec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


