
 
 
 
 
 
 

 
        

KLASA: 003-06/18-01/01 
URBROJ: 2103-64-01-18-36 
Bjelovar, 05. studenoga 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
s 11. sjednice Školskog odbora  

Mjesto održavanja: ured ravnatelja 
Početak sjednice: 15,30  sati 
Prisutni: Alica Bačeković Pavelić, Marko Dragičević, Ana Obračević, Smiljka Bujić, Tihana Vincek Smešnjak 
Odsutni:  Edita Hehet 
Ostali prisutni: Vojislav Kranželić – ravnatelj  
Zapisničar: Ivan Rajnović 
 
 
 Predsjednik pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s  10. sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje Pravilnika o korištenju video nadzora 
3. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za donošenje odluke o korištenju video nadzora u 

Školi 
4. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za donošenje odluke o imenovanju odgovorne 

osobe za rukovođenje video nadzorom u Školi 
5. Predlaganje osnivatelju škole promjenu ili dopunu djelatnosti Škole 
6. Razno 

 
 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nema primjedbi. 
 

Ad 1. 
 

 Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Školskog odbora. 
Obzirom da su svi članovi dobili zapisnik s 10. sjednice i upoznati su sa istim, pitanja i prijedloga nije bilo. 
 Jednoglasno je usvojen zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora. 

 
 
 
 

                                                                         Ad  2. 
 
Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda Donošenja pravilnika o korištenju video nadzora i daje 

riječ tajniku Škole Ivanu Rajnoviću. Isti je upoznao članove Školskog odbora da sukladno Uredbi o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i Zakona o provedbi Opće 
uredbe o zaštiti podataka Škola mora uz suglasnost Školskog odbora donijeti Pravilnik o korištenju sustava video 
nadzora. Svi članovi Školskog odbora dobili su Pravilnik i upoznati su sa istim uz napomenu da je Pravilnik 
napisala naša službenica za zaštitu osobnih podataka. 

Pitanja i prijedloga nije bilo te je Pravilnik o korištenju sustava video nadzora jednoglasno usvojen. 
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Ad 3. 
 

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za donošenje 
odluke  o korištenju video nadzora u Školi. Svi članovi su upoznati sa sadržajem odluke. Pitanja i prijedloga nije 
bilo te je jednoglasno dana suglasnost ravnatelju da može donijeti odluku o korištenju video nadzora u Školi. 

 
  

Ad. 4. 
 Po otvaranju četvrte točke dnevnog reda Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za donošenje odluke 
o imenovanju odgovorne osobe za rukovođenje video nadzorom u Školi predsjednik je rekao da su svi članovi 
upoznati sa sadržajem odluke. Pitanja i prijedloga nije bilo te jednoglasno dana suglasnost ravnatelju da može 
donijeti odluku o imenovanju odgovorne osobe za rukovođenje video nadzorom u Školi. 
  

 
Ad. 5. 

 
 Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda Predlaganje osnivatelju škole promjenu i / ili dopunu 
djelatnosti Škole i daje riječ ravnatelju Vojislavu Kranželiću. Isti je upoznao članove Školskog odbora da Škola 
mora ishoditi rješenje da može obavljati obrazovanje odraslih program ekonomist pod novom šifrom. Škola mora 
postupiti sukladno članku 91. stavak 4. i članku 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
 Da bi se pokrenuo cijeli postupak, Školski odbor treba predložiti osnivatelju škole promjenu ili dopunu 
djelatnosti. Obzirom da je ovdje riječ samo o promjeni šifre uz napomenu da Škola već duži niz godina obavlja 
obrazovanje odraslih program ekonomist, ravnatelj je zatražio od članova Školskog odbora da predlože 
osnivatelju dopunu ili promjenu djelatnosti škole. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te su članovi Školskog odbra jednoglasno donijeli odluku da će predložiti 
osnivatelju promjenu ili dopunu djelatnosti. 
  

Ad. 6. 
 Po otvaranju točke Razno za riječ se javio ravnatelj Vojislav Kranželić. Isti je upoznao članove Školskog 
odbora da Škola ima vanjskog službenika za zaštitu osobnih podataka s kojim je sklopila ugovor o obavljanju 
poslova službenika za zaštitu osobnih podataka do prvih mjeseci nove  školske godine uz minimalnu naknadu. 
Riječ je o gospođi Miriam Lazić dil. Iur. direktorici firme Go 2know j.d.o.o. iz mjesta Janjina koja je do sada sve 
odradila sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Gospođa Miriam Lazić predložila je da bi i dalje radila kao 
službenik za zaštitu osobni podataka uz naknadu od 500,00 kuna mjesečno. Obzirom da se radi o vrlo stručnoj 
osobi ravnatelj je zatražio od članova Školskog odbora da daju suglasnost da se sa istom sklopi ugovor o 
obavljanju navedenih poslova uz naknadu od 500,00 kuna mjesečno. Pitanja i prijedloga nije bilo te je 
jednoglasno dana suglasnost ravnatelju da može sklopiti ugovor s gospođom Miriam Lazić za obavljanje poslova 
službenika za zaštitu osobnih podataka. 
 Članovi su dali ravnatelju suglasnost da može dati u izradu naljepnicu s Natpisom o video nadzoru. 

 
 

 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednik zahvalio članovima na dolasku. 
 
Sjednica je završila u 15,50 sati.    
                                                                         
  ___________________________________                   _________________________________________ 
              Zapisničar: Ivan Rajnović                                  Predsjednik Školskog odbora Marko Dragičević, prof. 


