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REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 

 

KLASA: 003-06/21-01/02 

URBROJ: 2125/37-04-21-03 

Otočac, 15. lipnja 2021.  

 

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 
sa 8. sjednice Školskog odbora Srednje škole Otočac 

održane 15. lipnja 2021. godine s početkom u 14:00 sati 

u prostoru Srednje škole Otočac, Ćirila i Metoda br. 2 

 

Nazočni članovi: Vlatka Gašparović, Maja Pezelj Mandarić, Damir Rogić, Hermina Rznić 

 

Opravdano izostali: Ana Šporčić, Štefica Bunjevčević, Kristina Bićanić 

 

Nazočna su 4 člana. 

 

Ostali nazočni: Adela Rukavina - ravnateljica Škole 

 

Zapisničarka: Snježana Oršanić 

 

Predsjednica Školskog odbora, gospođa Maja Pezelj Mandarić, pozdravlja prisutne te utvrđuje da su 

na sjednici prisutna četiri člana Školskog odbora. 

 

Predsjednica Školskog odbora predlaže sljedeći  

 

Dnevni red 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Školskog odbora  

2. Razmatranje Zahtjeva ravnateljice za suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem 

natječaja od 15. travnja 2021. godine te davanje suglasnosti 

3. Davanje suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora za izvođenje radova izmjene 

pokrova na „novoj zgradi“ Škole i provođenje svih radnji u vezi realizacije istog 

4. Razmatranje Prijedloga Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Srednje 

škole Otočac te donošenje odluke o istom 

5. Informacija o zaprimljenom podnesku MNK Otočac 

6. Možebitno 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
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Ad 1. Zapisnik sa 7. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen.    

Ad 2. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za zasnivanje radnog odnosa: 

- na neodređeno vrijeme s Brankicom Lukanić, dipl. pravnicom, za obavljanje poslova nastavnice 

strukovnih predmeta pravne grupe predmeta – 11 sati nastave tjedno i Melitom Krznarić, 

kuharicom, za obavljanje poslova kuharice u Učeničkom domu – 20 sati tjedno  

- na određeno vrijeme (do povratka radnika na rad) sa Sarom Čorak, stručnom specijalisticom  

računovodstva i financija, za popunu radnog mjesta voditeljice računovodstva – 40 sati tjedno.   

Ad 3. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za sklapanje ugovora s ponuđačem 

BAB d.o.o. za izvođenje radova izmjene pokrova na „novoj zgradi“ Škole i provođenje svih radnji u 

vezi realizacije istog 

Ad 4. Školski odbor jednoglasno prihvaća Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 

Srednje škole Otočac. 

Ad 5. Školski odbor donosi zaključak da MNK Otočac treba ispoštovati odluku Školskog odbora od 

18. veljače 2021. godine i svoju opremu ukloniti iz prostora sportske dvorane do početka sljedeće 

školske godine. 

Ad 6. Predsjednica Školskog odbora otvara raspravu. Kako nije bilo rasprave, predsjednica 

Školskog odbora pozdravlja prisutne i završava sjednicu. 

 

 

Završeno u 14:50 sati. 

 

 

Zapisničarka:                 Predsjednica Školskog odbora: 

 

Snježana Oršanić                                                                Maja Pezelj Mandarić, dipl. oec. 

 
 

 

 

 


