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UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ 

Narodni trg 1 

Poreč-Parenzo 

 

Z A P I S N I K 

 

9. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Poreč, održane 24. lipnja 2019. godine, s 

početkom u 15:30 sati u uredu ravnateljice, Narodni trg 1. 

Sjednici su nazočni: 

 

1. Matija Poropat, kao predsjednik  

2. Paolo Peruško, član 

3. Vilijana Šugar, član 

4. Divna Radola, član. 

5. Sanjica Sara Radetić, ravnateljica. 

 

Opravdano nenazočni: Ester Zarli, član, Sebastijan Vojvoda, član i Nataša Musizza, član. 

 

Predsjednik Školskog odbora Matija Poropat otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio 

kvorum i  predložio dopunu dnevnog reda tako da glasi: 

 

 

Dnevni red 

 

 

1. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Školskog odbora održane 27.5.2019. godine 

2.   Rješavanje natječaja 

3.   Suglasnost za prestanak radnog odnosa Anthonyja Havelke 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad 1.) Predsjednik Školskog odbora Matija Poropat konstatirao je da je zapisnik sjednice  

Školskog odbora održane 27. svibnja 2019. godine dostavljen u privitku poziva, te moli 

nazočne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik.   

Primjedbi ili prijedloga nije bilo, tako da se donosi slijedeći:  

 

Zaključak 

 

Zapisnik 8. sjednice Školskog odbora održane 27. svibnja 2019. godine verificira se 

jednoglasno. 

 

Ad 2.) Ravnateljica Sanjica Sara Radetić navela je da je 28. svibnja 2019. godine raspisan  

natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta u Umjetničkoj školi Poreč za radno mjesto 

spremačice na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena 
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te da su pristigle prijave Vesne Laković i Slađane Hamzić. Prijava Vesne Laković je 

pravovremena, potpuna i  ispunjava uvjete iz natječaja, dok je prijava Slađane Hamzić 

pravovremena, ali nepotpuna jer prijavi nije priložen dokaz o državljanstvu te zbog toga nije 

uzeta u razmatranje. Stoga je  ravnateljica predložila da se natječaj riješi na način da se Vesna 

Laković primi u radni odnos za spremačicu na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati 

ukupnog tjednog radnog vremena od 1. srpnja 2019. godine u Matičnoj školi u Poreču i 

Područnom odjelu u Vrsaru. 

 

Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio 

 

Odluku 

 

Daje se suglasnost za primanje u radni odnos Vesne Laković za spremačicu na neodređeno 

puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena od 1. srpnja 2019. godine 

u Matičnoj školi u Poreču i Područnom odjelu u Vrsaru. 

 

Ravnateljica Sanjica Sara Radetić navela je da je 5. lipnja 2019. godine raspisan  natječaj za 

popunu slobodnih radnih mjesta u Umjetničkoj školi Poreč za radno mjesto učitelja/ice 

gitare - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena te da su potpune i pravovremene prijave podnijeli Sanel Jusić, Sandra 

Šustereiter i Luka Šugar. Ravnateljica je navela da kandidati koji su podnijeli prijave ne 

ispunjavaju uvjete iz natječaja glede stručne spreme te da Sanel Jusić i Sandra Šustereiter 

imaju višu stručnu spremu od Luke Šugara pa je predložila da se natječaj za popunu 

slobodnih radnih mjesta u Umjetničkoj školi Poreč raspisan 5. lipnja 2019. godine riješi na 

način da se: 

 

a) Sanel Jusić primi u radni odnos za učitelja gitare na određeno puno radno vrijeme od 

40 sati ukupnog tjednog radnog vremena od 1. rujna 2019. godine do zasnivanja 

radnog odnosa za navedeno radno mjesto na osnovi ponovljenog natječaja u roku od 

5 mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi ili na drugi zakonom propisani način, u Matičnoj školi u 

Poreču i Područnom odjelu u Vrsaru; 

 

b) Sandra Šustereiter primi u radni odnos za učiteljicu gitare na određeno puno radno 

vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena od 6. srpnja 2019. godine do 

zasnivanja radnog odnosa za navedeno radno mjesto na osnovi ponovljenog natječaja 

u roku od 5 mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili na drugi zakonom propisani način, u 

Matičnoj školi u Poreču i Područnom odjelu u Vrsaru. 

 

Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio 

 

Odluku 
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Daje se suglasnost za primanje u radni odnos: 

 

a) Sanela Jusića za učitelja gitare na određeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena od 1. rujna 2019. godine do zasnivanja radnog odnosa za 

navedeno radno mjesto na osnovi ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci sukladno 

odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

ili na drugi zakonom propisani način, u Matičnoj školi u Poreču i Područnom odjelu u 

Vrsaru; 

 

b) Sandre Šustereiter za učiteljicu gitare na određeno puno radno vrijeme od 40 sati 

ukupnog tjednog radnog vremena od 6. srpnja 2019. godine do zasnivanja radnog odnosa 

za navedeno radno mjesto na osnovi ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci sukladno 

odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

ili na drugi zakonom propisani način, u Matičnoj školi u Poreču i Područnom odjelu u 

Vrsaru. 

 

Ad 3.) Ravnateljica Sanjica Sara Radetić navela je da je Anthony Havelka koji je zaposlen u 

Umjetničkoj školi Poreč na radnom mjestu učitelja violončela na neodređeno puno radno 

vrijeme 24. lipnja 2019. godine podnio zamolbu za sporazumni raskid ugovora o radu sa 15. 

kolovozom 2019. godine jer bi nakon tog datuma počeo raditi u Glazbenoj školi u Karlovcu. 

Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio 

 

Odluku 

 

Daje se suglasnost za prestanak radnog odnosa Anthonyju Havelki s danom 15.8.2019. 

godine. 

 
 

Sjednica je završila u 16,30 sati. 

 

Zapisničar       Predsjednik Školskog odbora 

Larisa Zaharija Radošić     Matija Poropat 

 
 

 

KLASA:003-05/18-01/03 

URBROJ: 2167/01-57-34-01/01-18-3 

Poreč, 24. lipnja 2019. godine 

 

 

 

 

 


