REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-26
Popovača, 7. veljače 2018.

ZAPISNIK
17. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
7. veljače 2018., u 1300 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Maja Loina, Ivica Radman, Krunoslav Božiček (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Marija Jozić, Darko Rakić (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dubravka Tadić- voditeljica računovodstva
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:

DNEVNI RED
1.
Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Školskog odbora održane 26. siječnja 2018.;
2.
Usvajanje financijskog izvještaja za 2017. godinu
3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme,
do 60 dana:
Renata Pavlović – na radnom mjestu učiteljice matematike na određeno, puno radno vrijeme sa
trajanjem do povratka djelatnice Marcele Prebeg s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana;
4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme,
do 60 dana:
Ivana Tomac – na radnom mjestu učiteljice engleskog jezike na određeno, puno radno vrijeme
sa trajanjem do povratka djelatnice Zdenke Urode s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana;
5. Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja i donošenje odluka o provođenju
postupaka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom
6. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.

1

Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 26. siječnja 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora je dala riječ Dubravki Tadić, voditeljici računovodstva.
Dubravka Tadić je ukratko prezentirala financijski izvještaj za 2017. godinu. Rekla je da
je prihoda od poslovanja bilo 13,651.412,31 kuna, rashodi od poslovanja su iznosili 13,
434.535,87 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.025,31 kuna. Istaknula
je da je sve poslala u prilozima koji su uredno dostavljeni članovima Školskog odbora.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Usvaja se financijski izvještaj Osnovne škole Popovača za 2017. godinu

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora je dala riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da je Marcela
Prebeg, učiteljica matematike na bolovanju. Istaknuo je da je pri pronalasku zamjene za
navedenu kontaktirao i Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi im oni pomogli u
pronalasku adekvatne zamjene. Jedinu osobu koju su oni mogli predložiti je bila Renata
Pavlović, učiteljica razredne nastave koja deset godina radi na zamjenama u školama u
županiji kao zamjena za učitelje matematike. Ravnatelj nakon potpisanog ugovora na 15
dana sa gore navedenom traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje Renate Pavlović na
radnom mjestu učiteljice matematike, na određeno, puno radno vrijeme do povratka
Marcele Prebeg s bolovanja na rad i ne duže od 60 dana.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Renatom Pavlović na radnom
mjestu učiteljice matematike u Osnovnoj školi Popovača, na određeno, puno
radno vrijeme do povratka radnice Marcele Prebeg s bolovanja, ali ne duže od 60
dana.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 9. veljače 2018.
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AD 4.
Predsjednica Školskog odbora je dala riječ ravnatelju. Ravnatelj je objasnio da Ivana
Tomac mijenja Zdenku Urodu i ima ugovor koji je potpisan na 15 dana. Istaknuo je da je
Ivana Tomac učiteljica engleskog jezika i da je već ranije mijenjala Zdenku Urodu.
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Tomac na
radnom mjestu učiteljice engleskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme do povratka
Zdenke Urode s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Tomac na radnom
mjestu učiteljice engleskog jezika u Osnovnoj školi Popovača, na određeno, puno
radno vrijeme do povratka radnice Zdenke Urode s bolovanja, ali ne duže od 60
dana.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 14. veljače 2018.

AD 5.
Predsjednica Školskog odbora je dala riječ ravnatelju. Ravnatelj traži suglasnost od
Školskog odbora za početak provedbe postupka jednostavne nabave za opskrbu
električnom energijom. Planirani iznos sredstava u Planu nabave je 90.000,00 kuna. S
obzirom da iznos prelazi 20.000,00, a ne prelazi 100.000,00 kuna bez PDV-a škola sama
može provesti proceduru.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave- opskrba
električnom energijom, 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.
Ravnatelj je preuzeo riječ. Istaknuo je da se u našoj školi održavaju dva županijska
natjecanja, iz informatike i engleskog jezika. Natjecanje iz informatike će se održati 9.
veljače 2018. i za tada je određen nenastavni dan.
Sjednica je privedena kraju u 1400 sati.
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Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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