REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-93
Popovača, 29. rujna 2017.

ZAPISNIK
7. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
29. rujna 2017., u 1330 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina, Krunoslav Božićek i Ivica Radman
(5)
Odsutni: Antonija Dolenčić i Marija Jozić (2)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Amadea Izsing – stručni suradnik pedagog,
Tamara Đurđević Filipović – sindikalni povjerenik SHU, Dražen Čukelj – sindikalni
povjerenik sindikata Preporod
Zapisnik vodi: Maja Odak – tajnica Škole
Zvjezdana Martinec, predsjednica Školskog odbora
Osnovne škole Popovača,
pozdravila je sve nazočne i nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočan dovoljan broj
članova Školskog odbora da bi se mogle donositi pravovaljane odluke (5), predložila je
usvajanje:

DNEVNOG REDA
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Školskog odbora održane 15. rujna 2017.;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno
vrijeme, do 60 dana:
- Martina Acel – na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Stružec
(zamjena za Katicu Canjer do njezinog povratka s bolovanja), na određeno, puno radno
vrijeme;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na neodređeno
vrijeme temeljem natječaja:
Domara/ke –na neodređeno, puno radno vrijeme;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno
vrijeme temeljem natječaja:
4.1. Tajnika/ce – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka tajnice Maje Odak s
rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta;
4.2. Učitelja/ce njemačkog jezika - na određeno, puno radno vrijeme, do povratka
učiteljice Kristine Kardaš s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta;
Donošenje Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2017./2018.;
Donošenje Kurikuluma za školsku godinu 2017./2018.;
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7.
8.

Donošenje odluke o nabavi traktorske kosilice za Osnovnu školu Popovača;
Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen uz izmjenu na način da točke 5. i 6. postaju točke 1. i
2., te isti sada glasi:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Donošenje Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2017./2018.;
Donošenje Kurikuluma za školsku godinu 2017./2018.;
Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Školskog odbora održane 15. rujna 2017.;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno
vrijeme, do 60 dana:
- Martina Acel – na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Stružec
(zamjena za Katicu Canjer do njezinog povratka s bolovanja), na određeno, puno radno
vrijeme;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na neodređeno
vrijeme temeljem natječaja:
Domara/ke –na neodređeno, puno radno vrijeme;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno
vrijeme temeljem natječaja:
6.1. Tajnika/ce – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka tajnice Maje Odak s
rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta;
6.2. Učitelja/ce njemačkog jezika - na određeno, puno radno vrijeme, do povratka
učiteljice Kristine Kardaš s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta;
Donošenje odluke o nabavi traktorske kosilice za Osnovnu školu Popovača;
Razno.

AD 1.
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017. ukratko iznosi
stručna suradnica – pedagoginja, Amadea Izsing. Obzirom je isti bio putem e-pošte dostavljen
članovima Školskog odbora prije Sjednice te su upoznati s njegovim sadržajem nije potrebno
ulaziti u detalje.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Godišnji plan i program za školsku
godinu 2017./2018. s navedenim izmjenama.
Školski odbor donosi:
ODLUKU
Usvaja se Godišnji plan i program za školsku godinu 2016./2017.
Odluka je donesena jednoglasno.
AD 2.
Obzirom je Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. bio također putem e-pošte
dostavljen članovima Školskog odbora prije Sjednice isti su upoznati s njegovim sadržajem te
nije potrebno posebno izlaganje pa predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Kurikulum
za školsku godinu 2017./2018.
Školski odbor donosi:
ODLUKU
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Usvaja se Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.
Odluka je donesena jednoglasno.
AD 3.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 15. rujna 2017.
AD 4.

Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Obzirom uskoro ističe ugovor o radu odlukom ravnatelja na 15 dana, potrebna je daljnja
suglasnost Školskog odbora za nastavkom radnog odnosa s Martinom Acel na određeno, puno
radno vrijeme, na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Stružec, a do povratka
Katice Canjer na rad, no ne duže od 60 dana.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Martinom Acel na radnom
mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Stružec, na određeno, puno radno
vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, ali ne dulje od 60 dana.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 5. listopada 2017.

AD 5.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Na natječaj za domara (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je objavljen 12.
rujna 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, javilo se ukupno jedanaest (11)
kandidata od kojih je jedna prijava (Ive Medved) pristigla nakon završetka natječajnog
postupka.
Dvije osobe pozivaju se na pravo prednosti prema Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te za to prilažu dokaze. Te osobe su
Plavnik Željko koji je priložio potvrdu stariju od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva i
Stjepan Malec koji ima priloženu urednu dokumentaciju.
Naime, Prema čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga
državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem
tekstu: tijela javne uprave), obvezna su prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme
službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prilikom zapošljavanja na određeno
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vrijeme temeljem oglasa, dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim
redoslijedom:
– djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
– HRVI iz Domovinskog rata,
– članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata,
– dragovoljcu iz Domovinskog rata,
– hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.
Istim člankom u stavku 19., propisano je da prednost pri zapošljavanju ne mogu
ostvariti osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca
prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas
prestala temeljem izvršnog rješenja o:
– izrečenoj kazni prestanka službe
– otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu
– pisanom otkazu kojega podnese službenik
– sporazumu o prestanku službe i
– izvanrednom otkazu službe.
Člankom 109., stavkom 2., istog Zakona, propisano je da "osnova za priznavanje prava
iz ovoga Zakona, uz ispunjenje drugih uvjeta propisanih Zakonom, je potvrda o statusu
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno potvrda o statusu dragovoljca iz
Domovinskog rata, koja ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva."
Iz priložene natječajne dokumentacije vidljivo je da Stjepan Malec zadovoljava svim
navedenim uvjetima iz kojeg razloga ravnatelj Dražen Mlakar predlaže zapošljavanje Stjepana
Maleca na neodređeno, puno radno vrijeme uz probni rok od tri (3) mjeseca na radno mjesto
domar – školski majstor.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Malecom na radnom
mjestu domara – školskog majstora, na neodređeno, puno radno vrijeme uz
probni rok od tri (3) mjeseca.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 2. listopada 2017.

AD 6.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
6.1. Na natječaj za tajnika/cu ustanove (M/Ž) na određeno, puno radno vrijeme, a do
povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, koji je objavljen 12. rujna 2017. na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj
ploči Osnovne škole Popovača, javilo se ukupno osamnaest (18) kandidata od kojih njih
jedanaest (11) ne ispunjava uvjete prema čl. 105., st. 16. ZOOOSŠ. Od ostalih 7, javilo se tri
(3) kandidata sa visokom stručnom spremom (VSS) i to dvije (2) diplomirane pravnice i jedna
(1) stručna specijalistica javne uprave. Ostalih četvero su viša stručna sprema.
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Naime, Člankom 105., stavkom 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi propisano je da poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila: a)
sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički stručni studij javne uprave, b)
preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
ovoga stavka.
Ravnatelj predlaže Sadiku Zubčević, diplomiranu pravnicu koja već ima godinu dana
radnog iskustva u školi.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Sadikom Zubčević na
radnom mjestu tajnice ustanove, na određeno, puno radno vrijeme do povratka
radnice Maje Odak s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 10. listopada 2017.

6.2. Na natječaj za učitelja/cu njemačkog jezika (M/Ž) na određeno, puno radno
vrijeme, a do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, koji je objavljen 12.
rujna 2017. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, javila se jedna kandidatkinja i to
Anita Vučinovec koja već radi na zamjeni temeljem odluke školskog odbora, do okončanja
postupka natječaja.
Kako se na natječaj javila samo jedna osoba i to osoba koja ne ispunjava uvjete
propisano je člankom 107., stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi da ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, natječaj će se ponoviti u roku od
pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se
odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.
Obzirom na sve navedeno ravnatelj predlaže sklopiti ugovor o radu na određeno, puno
radno vrijeme s Anitom Vučinovec, a do povratka radnice Kristine Kardaš s
rodiljnog/roditeljskog dopusta , odnosno do okončanja ponovljenoga natječaja u roku od pet
mjeseci.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Anitom Vučinovec na radnom
mjestu učiteljice njemačkog jezika, na određeno, puno radno vrijeme do
povratka radnice Kristine Kardaš s rodiljnog/roditeljskog dopusta, odnosno do
okončanja ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, a najduže do 1. ožujka
2018. godine.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 2. listopada 2017.
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AD 7.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Ravnatelj Dražen Mlakar predlaže Školskom odboru donošenje odluke o provođenju
postupka jednostavne nabave za kupnju traktorske kosilice, a što je u nadležnosti Školskog
odbora koji odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i poketne
imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna.
Traktorska kosilica potrebna je obzirom Osnovna škola Popovača ima velike travnate
površine, vanjska igrališta kao i prostor ispred škole na koji autobusi dovoze djecu, a koji je
zimi potrebno očistiti od snijega i leda. Nova traktorska kosilica imala bi i dodatak za čišćenje
snijega, obzirom ralica uvijek dođe kasno, tj. kada je snijeg već dobro utaban i napravi se
ledeni pokrov koji je opasan.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost ravnatelju Osnovne škole Popovača za provođenje javne
nabave za nabavu traktorske kosilice.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.
Član školskog odbora Darko Rakić navodi da bi bilo dobro napomenuti da je Osnovna
škola Popovača dobila projekt „Tjedan programiranja“ pod sponzorstvom Google – a.
Edukacija će se održati za 3. i 4. razrede matične i područnih škola u trajanju 2 i pol sata
programiranja. Edukacija će se održati i za 1. razrede koji će dobiti uvid u programiranje i
programske jezike.
Darko Rakić također naglašava da je Osnovna škola Popovača jedina škola u
Hrvatskoja koja je dobila projekt „Europe Code Week“.

Sjednica je privedena kraju u 1315 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Maja Odak

_______________________
Zvjezdana Martinec
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