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ZAPISNIK 

S 5. Sjednice Upravnog Vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Lug 

Samoborski, održane dana 26. ožujka 2021. g. s početkom u 11:00 sati preko 

Zoom aplikacije. 

Nazočni članovi Upravnog vijeća : 

1. Marica Mikec 

2. Anka Jurišić-Kvesić 

3. Arijana Lovrenčić-Huzjan 

4. Niko Marušić 

Nenazočni članovi Upravnog vijeća: 

1. Dean Ćebić 

Ostali nazočni : 

1. Nataša Grković Šola, v.d. ravnateljica 
2. Jasna Ripić, zapisničar 

 
Napominje se da se sjednica trebala održati 24.03.2021. godine no 

izvanrednim okolnostima odgođena je za 26.03.2021. godine. 
 

Zamjenica predsjednika Upravnog Vijeća Centra Lug otvara 5. sjednicu i predlaže 

Dnevni red : 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra Lug 
2. Usvajanje zapisnika s izvanredne 4. sjednice Upravnog vijeća Centra Lug 
3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća COO Lug 
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
5. Iniciranje postupka usklađivanja Statuta Centar za odgoj i obrazovanje Lug  
6. Razno 

 

Zamjenica predsjednik UV daje na glasovanje o prijedlogu navedenog 

Dnevnog reda:  

Daje se na glasovanje: četiri (4) glasa za. 

Zaključak: Dnevni red 5. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen. 

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća od 16.12.2020. g. 

Na tekst zapisnika s 3. sjednice nitko od članova UV nije imao primjedbi. 

Rasprava je završena. 

Predsjednik UV predlaže ZAKLJUČAK da se zapisnik s 3. sjednice UV usvoji. 
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Daje se na glasovanje: četiri (4) glasa za. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 
Ad. 2. Verifikacija zapisnika sa izvanredne 4. sjednice Upravnog vijeća od 

24.02.2021. g. 

Na tekst zapisnika sa izvanredne 4. sjednice nitko od članova UV nije imao 

primjedbi. 

Rasprava je završena. 

Predsjednik UV predlaže ZAKLJUČAK da se zapisnik sa izvanredne 4. sjednice 

UV usvoji. 

Daje se na glasovanje: četiri (4) glasa za. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 
 
Ad. 3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća COO Lug 
     Za riječ se javlja Anka Jurišić Kvesić, zamjenika predsjednika UV koja predlaže 
Maricu Mikec za predsjednika UV, te se Anka Jurišić-Kvesić potvrđuje za zamjenicu 
predsjednika UV COO Lug na temelju prijedloga ostalih članova 
Zamjenica predsjednika UV predlaže da se pristupi glasovanju 
 
Daje se na glasovanje: četiri (4) glasa za. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

ZAKLJUČAK 

O izboru predsjednika Upravnog vijeća 

Centra za odgoj i obrazovanje Lug 

1. Za predsjednika Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Lug 

jednoglasno je izabran Marica Mikec, dip.iur 

2. Za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje 

Lug potvrđuje se Anka Jurišić-Kvesić, dr. med. dent. spec. stom. protetike 

 
Ad.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja 
 
Predsjednica preuzima zasjedanje UV predlaže prisutnim članovima UV donošenje 

Odluke o raspisivanju Natječaja za radno mjesto ravnatelja COO Lug u roku od 15 

dana od donošenja odluke. 
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Rasprava je završena. 

Predsjednica UV predlaže da se pristupi glasovanju 

 

ZAKLJUČAK 

Donosi se Odluka o raspisivanju Natječaja za radno mjesto ravnatelja COO 

Lug. Nalaže se v.d. ravnatelju da u roku od 15 dana raspiše natječaj. Tekst 

natječaja treba se objaviti u Narodnim novinama, HZZ-u i web stranici Centar 

za odgoj i obrazovanje Lug i jednom javnom glasilu Rok za prijavu je 8 dana od 

dana objave u Narodnim novinama. 

Daje se na glasovanje: četiri (4) glasa za 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

Ad. 5. Iniciranje postupka usklaĎivanja Statuta Centar za odgoj i obrazovanje 

Lug 

S obzirom da je izdana uputa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i 
socijalne politike od 23. veljače 2021. godine kojom je potrebno međusobno 
usklađivanje Statut Centra za odgoj i obrazovanje Lug s općim aktima Zakonom o 
javnoj nabavi, Zakonom o ustanovama, Zakon o socijalnoj skrbi kao i izmjene koje 
se odnose na pružanje usluga i samih naziva odjela.   
V.D. ravnateljica upoznaje članove s ciljem dodavanja novih usluga kao i 
promjenama koji bi doprinjeli većem broju korisnika predsjednica  predlaže 
donošenje odluke kojom će se započeti postupak usklađivanja Statuta Centra za 
odgoj i obrazovanje Lug navedenim aktima.  

 
ZAKLJUČAK 

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće inicira se izmjena Statuta Centra za 

odgoj i obrazovanje Lug 

Daje se na glasovanje: četiri (4) glasa za. 

Zaključak je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 6. Razno 

 Pošto su sve točke obrazložene, pod točka razno nema preostalih pitanja za 

raspravljanje  

Sjednica UV je završena  u 11:30 sati.  

Lug Samoborski, 26.03.2021. 

  Zapisničar:                    Predsjednik Upravnog vijeća: 
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 Jasna Ripić                                                Marica Mikec, dipl. iur. 

   _________________________                             _________________________ 

 

KLASA: 023-01/21-01/ 

UR. BR.: 238/27-98-01-21- 


