
 OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 
RIJEKA, IVANA ŽORŽA 17A 
KLASA: 003-06/21-01/08 
URBROJ : 2170-55-01-21-5 
 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Školskog odbora održane 14. srpnja 2021. godine 
(srijeda) u 8,00 sati u glavnom hodniku škole 

 
 
Sjednici prisustvuju: 

1. D.J.-S., predsjednica  
2. S. B., član iz reda RV 
3. S.J., član iz reda osnivača 
4. M.P., zamjenik ravnatelja 
5. V.K.- novoizabrani ravnatelj 

 
 
Odsutni: 

1. A.B., član iz reda osnivača 
2. J.D.-S., član iz reda UV 
3. J. B., član iz reda VR 

 
 
Zapisnik vodi: S.B., član iz reda RV (u odsutnosti tajnice) 
 
Nakon što je Predsjednica utvrdila da sjednici prisustvuje većina (4) članova Školskog odbora, 
predlaže sljedeći: 
 
DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 
2. Donošenje odluke o prestanku ugovora o radu prethodnom ravnatelju 
3. Donošenje odluke o početku mandata novoizabranom ravnatelju i 
4. Razno 

 
Predsjednica poziva prisutne da odmah iznesu zahtjev za teme pod Razno, kako bi se uvrstile 
u dnevni red. Nitko nema prijedlog za dopunu dnevnog reda. Dnevni red je jednoglasno 
prihvaćen.  
 
AD.1. 
Članovi su upoznati sa sadržajem Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 30. 
lipnja 2021. godine. Isti predsjednica još jednom ukratko prenosi. Na zapisnik nije bilo 
primjedbi te članovi Školskog odbora jednoglasno donose: 
 

Z A K L J U Č A K 
o verifikaciji zapisnika sa 4. sjednice  Školskog odbora održane 30.06.2021. g. 

 
AD.2. i 3. 
Predsjednica upoznaje članove s činjenicom da je ravnatelj g. Marko Starčević  preminuo dana 
12.07.2021.g. i daje kratki osvrt na rad, obilježja i osobnost dugogodišnjeg ravnatelja koji je 
školu vodio tijekom četiri mandata. Ističe kako je činjenicom smrti ravnatelja g. Starčevića 
prestala važiti punomoć temeljem koje je M.P. obnašao dužnost zamjenika ravnatelja. Podsjeća 
članove kako je škola zaključila izbore za novog ravnatelja i donijela odluku o imenovanju 
kandidata Vedrana Kosovca za novog ravnatelja. Obrazlaže kako je uobičajeno da mandat 



novog ravnatelja počne sa 01.09. 2021., no uslijed nesretnog događaja, ova izvanredna 
sjednica je sazvana iz razloga da se odobri novom ravnatelju početak rada čim prije, kako bi 
se izbjegao postupak imenovanja vršitelja dužnosti na tako kratak rok, a škola mogla 
nesmetano funkcionirati u pravnom i platnom prometu. Poziva se na Odluku o imenovanju od 
02.06.2021.g. (pravomoćnu od dana 30.06.2021.g.), za koju je dobivena suglasnost nadležnog 
ministra, u kojem je naznačeno da mandat kandidatu počinje 01.09.2021.g. ili prije, u slučaju 
predviđenom zakonom. O svemu je obaviješten osnivač, Grad Rijeka, koji, obzirom da je 
g.Kosovac bio jedini kandidat za ravnatelja ne vidi ništa sporno niti protuzakonito u tome. 
Predsjednica pita nazočne jesu li razumjeli izneseno i imaju li pitanja. Kako pitanja nije bilo, 
predsjednica daje prijedlog odluke na glasovanje. 
Donosi se jednoglasno: 
 

ZAKLJUČAK 
o prestanku ugovora o radu Marka Starčevića po čl. 130.a st.1. Zakona o 

odgoju i obrazovanju (smrću ravnatelja) s danom 12.07.2021.g. 

 
Predsjednica poziva prisutne da shodno svemu iznesenom izglasaju odluku o početku mandata 
novog ravnatelja Vedrana Kosovca, na što članovi jednoglasno donose: 
 

ODLUKU 
o početku mandata novoizabranog ravnatelja Vedrana Kosovca s danom 

15.07.2021.g. 

 
AD.4.  Nije bilo tema po ovo točki. 
 
 
Donošenjem odluka i zaključaka iscrpljen je dnevni red i sjednica je završila s radom u 8:30 
sati. 
 
 
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNICA 
                Zapisničar:                                       M.P.                              ŠKOLSKOG ODBORA: 
          
________________________           ________________________ 
         Stela Bakarčić, v.r.                                               Daniela Jugo-Superina, v.r. 


