REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-119
Popovača, 27. studenog 2017.

ZAPISNIK
11. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
27. studenog 2017., u 1245 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina i Marija Jozić (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Ivica Radman i Krunoslav Božićek (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dubravka Tadić, voditelj računovodstva,
Dražen Čukelj – sindikalni povjerenik Sindikata Preporod, Tamara Đurđević Filipović –
sindikalni povjerenik SHU
Zapisnik vodi: Sadika Zubčević – 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 (4), predložila je
usvajanje:

DNEVNOG REDA
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Školskog odbora održane 16. studenog 2017.;
Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017.,
Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- učitelj/ica fizike na neodređeno, nepuno radno vrijeme,
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 na
određeno, puno radno vrijeme sa trajanjem do povratka djelatnice Katice Canjer s
bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana;
Pokretanje postupka jednostavne nabave i davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja
za nabavu zglobnog traktora, a sve u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka
jednostavne nabave
Donošenje odluke o davanju školske športske dvorane na besplatno korištenje:
- NK Dinamo Osekovo;
Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
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AD 1.
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 16. studenog 2017.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ voditeljici računovodstva
Dubravki Tadić.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu rade se iz više razloga:
- plan koji je donesen za 2017. godinu rađen je po predlošku I rebalansa za 2016.
godinu zbog prelaska Županije na sustav riznice. Zbog kratkog vremenskog perioda za
donošenje Plana za 2017. godinu SMŽ je jednostavno uzela I rebalans za 2016. i stavila
ga kao Plan tako da treba napraviti izmjene tog plana
- u financijski plan potrebno je uvrstiti nedecentralizirana sredstva Županije, također je
došlo je do promjene iznosa decentraliziranih sredstava Županije
Obrazloženje određenih stavaka kod kojih je došlo do većih promjena:
1. PLAN PRIHODA
6361
6362

6413
6416
6526
6631

6711

- do povećanja je došlo zbog povećanja prihoda od strane Grada Popovača (kod
izrade plana korišteni su iznosi sa zadnjeg rebalansa 2016.) jer je Grad Popovača
financirao dio izmjene stolarije, te jednog pomoćnika u nastavi
- planiranih sredstava za „Školsku shemu“
- prihodi na ovoj stavci odnose se na prihode od kamata za sredstva na žiro računu i
od dividenci
- do smanjenja ostalih nespomenutih prihoda došlo je zbog smanjenja prihoda koji
planiramo za sufinanciranje prehrane
- do povećanja prihoda od donacija došlo je zbog prihoda koje smo dobili za
sudjelovanje u tjednu projektiranja u organizaciji „Googla“, prihoda za sudske
pristojbe zbog tužbi za jubilarne nagrade za 2013. godinu, prihoda za dnevnice za
sudjelovanje na natjecanjima
- povećanje prihoda od Županije odnosi se na smanjenje decentraliziranih prihoda,
te na nedecentralizirana sredstva dobivena od Županije (sredstva za županijska
natjecanja, izmjenu dijela stolarije, nabavu zaštitne mreže u sportskoj dvorani,
namještaj za knjižnicu i tajništvo, printer (kopirku) za PŠ Osekovo, projektore za
knjižnicu i PŠ Voloder, osiguravanje pomoćnika u nastavi, sufinanciranje prehrane
50% )
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Zbog gore navedenih promjena na prihodnoj strani bilo je potrebno napraviti promjene i
na rashodnoj strani proračuna.

2. PLAN RASHODA
Pomoćnici u nastavi – do povećanja je došlo zbog većeg broja pomoćnika koji su
financirani na više načina (SMŽ, Grad Popovača, HZZ)
- do smanjenja rashoda za službena putovanja došlo je zbog manjeg broja odlazaka
na službena putovanja tijekom 2017. godine
- do povećanja rashoda za stručno usavršavanje djelatnika došlo je zbog
osposobljavanja djelatnika za rad na siguran način, za zaštitu od požara, tečaja
higijenskog minimuma
- do povećanja stavke uredski i ostali materijal došlo je zbog dobivenih micro bit
kompleta
- do smanjenja rashoda za energiju došlo je zbog blažih zimskih mjeseci i promjene
dijela stolarije i krova zbog čega su računi za plin manji od planiranih
- do povećanja rashoda na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja došlo je
zbog izmjene stolarije na matičnoj školi
- do povećanja pristojbi i naknada došlo je zbog sudskih pristojbi (tužbe jubilarne
nagrade 2013. godina)
- do smanje ostalih rashoda došlo je zbog manjeg broja terenskih nastava
- do povećanja stavke uređaji, strojevi i oprema došlo je zbog planirane nabave
traktora i ralice
- povećanje stavke knjige došlo je zbog dobivenih sredstava za nabavu knjiga od
Županije i Ministarstva

31
3211
3213

3221
3223
3232
3295
3299
4227
4241

Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje Izmjene i dopune financijskog plana za
2017.,
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne škole Popovača za
2017. godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Škole Draženu
Mlakaru.
Na natječaj za učitelja/cu fizike (M/Ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme, za koji se
stvorila potreba nakon odlaska Ivane Klišanin, učiteljice fizike na neodređeno, nepuno
radno vrijeme u OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani, koji je objavljen 16. studenog 2017. na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj
stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača, javile su se dvije kandidatkinje i to
Diana- Svjetlana Lendvaj koja već radi u Školi temeljem odluke školskog odbora, do
okončanja postupka natječaja i Ljiljana Masnjak. Ni jedna od kandidatkinja ne
ispunjava uvjete i u tom slučaju 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,
nepuno radno vrijeme s Dianom- Svjetlanom Lendvaj 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 Dianom-Svjetlanom Lendvaj
na radnom mjestu učiteljice fizike, na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati
tjedno do okončanja ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, a najduže do 27.
travnja 2018. godine.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 28. studenog 2017.

AD 4.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Obzirom da uskoro ističe ugovor o radu na 60 dana,a obavljanje poslova ne trpi odgodu
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 i do povratka djelatnice Katice Canjer s bolovanja na rad, ali ne
duže od 60 dana. Ravnatelj napominje da je suglasnost za raspisivanje natječaja i prijava
potrebe za zaposlenikom zatražena i odaslana čim smo saznali za okolnosti da se Katica
Canjer još uvijek ne vraća s bolovanja na rad.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja,
Odluka je jednoglasno usvojena.
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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 4. prosinca 2017.

AD 5.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Ravnatelj odaslanim zahtjevom za pripremu i početak postupka jednostavne nabave
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 100.000,00 kuna
pokreće postupak jednostavne nabave po Pravilniku o provedbi postupka jednostavne
nabave i traži suglasnost za provedbu postupka za nabavu zglobnog traktora. Također
navodi da će se sazvati sjednica Školskog odbora u kojoj će članovi Školskog odbora
donijeti odluku o nabavi.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja,
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave- zglobnog traktora,
a sve u skladu sa glavom V. i VI. i člankom 5. i 6. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave (od 30. lipnja 2017.), KLASA: 602-02/17-08/01,
URBROJ: 2176-32-17-72.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Nogometni klub „Dinamo“ Osekovo zastupan po predsjedniku kluba Romanu Rosavcu,
poslao je 23. studenog 2017. zamolbu za korištenje dvorane. U zamolbi se navodi da
NK „Dinamo“ Osekovo nema prostor za održavanje treninga u zimskom razdoblju i
moli za dopuštenje korištenja dvorane u slobodnim terminima. Ravnatelj predlaže da se
dvorana daje na besplatno korištenje kao i ostalim korisnicima.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja,
Odluka je jednoglasno usvojena.
ODLUKU
5

o davanju prostora školske dvorane na besplatno korištenje
I.

Daje se na besplatno korištenje sportska dvorana Osnovne škole Popovača,
Vinogradska 15, Popovača:
- Nogometnom klubu „Dinamo“ Osekovo.

II.

Sportska dvorana Osnovne škole Popovača daje se ne besplatno korištenje na
određeno vrijeme od godine dana i to od dana sklapanja ugovora o korištenju
prostora i opreme školske športske dvorane do 31. kolovoza 2018. godine prema
dogovorenim terminima.

AD 7.
Razno.
Ravnatelj je preuzeo riječ. Prošli tjedan, učenica 4. b razreda Nika Obranović postala je
nacionalni prvaku na 5. nacionalnom Natjecanju u čitanju na glas, koje se održalo u
Sisku.
Darko Rakić napominje da će sutra djeca iz OŠ Popovača razgovarati s vršnjacima iz
Indije i Afrike putem Mystery skype-a.
Predsjednica Školskog odbora također napominje da su prošli tjedan bili u posjetu
Vukovaru, koji je ranije najavljivan. Sakupljali su pomoć za Socijalnu samoposlugu
Vukovar, učitelji i učenici osmih razreda. Danas je stigla zahvalnica iz Vukovara. Čitav
projekt je osmislio naš učenik Antonio Klišanin uz pomoć učiteljice Zvjezdane
Martinec.
Član Školskog odbora Marija Jozić postavlja pitanje o dojmu učenika na Vukovar.
Predsjednica je odgovorila da je put ovaj put trajao dva dana, u organizaciji
Ministarstva branitelja i zbog naporne noći koju djeca imaju u hostelu u kojem su
smješteni, nisu baš mogli imati najrealniji dojam Vukovara. Predsjednica je napomenula
da su puno toga vidjeli, da je grad izgrađen u odnosu na prije 4 godine i da je atmosfera
pozitivnija. Marija Jozić je istaknula da je edukativno što djeca posjećuju Vukovar
svake godine. Nije bilo diska u Vukovaru na urgiranje Predsjednice Školskog odbora
koja je bila voditeljica puta u Vukovar, imali su filmsku večer i svi su se složili da je
primjerenija. Ravnatelj je preuzeo riječ, rekao je da se bliže božićni praznici i da svi
sudjeluju u pripremi Božićne priredbe i kićenju Škole. Marija Jozić ima pitanje vezano
uz cijepljenje djece u Školi. Nju zanima zbog čega se cijepljenje organizira u Školi kada
je medicina rada u blizini Škole i pita da li će se to možda promijeniti. Ravnatelj je
rekao da će odgovor na to pitanje dati na idućoj sjednici Školskog odbora koja će po
svemu biti u utorak, 5. prosinca.
Sjednica je privedena kraju u 1330 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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