REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-49
Popovača, 26. travnja 2018.

ZAPISNIK
22. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
25. travnja 2018., u 1430 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Maja Loina, Ivica Radman, Darko Rakić (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Krunoslav Božiček, Marija Jozić (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 21. sjednice Školskog odbora održane 28. ožujka 2018.;
2. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- učitelj/ica fizike na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati
4. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice u PŠ Osekovo na određeno,
puno radno vrijeme do povratka Marice Turas s bolovanja na rad
5. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
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ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 28. ožujka 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ Dubravki Tadić, voditeljici računovodstva u OŠ
Popovača koja je nazočna na sjednici Školskog odbora za samo svoju točku dnevnog
reda. Dubravka Tadić je pojasnila što konkretno znači podjela rezultata za 2017. godinu
i da se donosi na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu
i računskom planu. Manjak prihoda od nefinancijske imovine rezultat je nabave
dugotrajne nefinancijske imovine tijekom protekle godine. Imovina je nabavljena iz
ostvarenih vlastitih prihoda, donacija i prihoda po posebnim propisima. Shodno tome,
preneseni višak prihoda potrebo je umanjiti za iznos prihoda kojim su financirani rashodi
nabavljene imovine. Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU
1.
Saldo viška prihoda poslovanja – preneseni koji je u Bilanci na dan 31.12.2017.
godine iskazan u iznosu 117.833,12 kuna umanjuje se za iznos od 72.306,36 kuna za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine koji je iskazan u iznosu 72.306,36
kuna.
2.
Knjigovodstveno evidentiranje provodi se na teret računa 92211 višak prihoda
poslovanja – preneseni za iznos 72.306,36 kuna, a odobrava račun 92222 manjak
prihoda od nefinancijske imovine za iznos 72.306,36 kune.
3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Na natječaj za zapošljavanje za radno
mjesto učitelja/ice fizike na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati su se javile tri
osobe. Diana- Svjetlana Lendvaj koja je primljena na zadnjem raspisanom natječaju iz
fizike kao ne stručna osoba, najduže do 5 mjeseci; Aleksandar Mona Macko Puhek iz
Požege, doktor znanosti i diplomirani inženjer fizike sa položenim pedagoškim
kompetencijama i sa radnim iskustvom u školi i Ružica Silaj iz Siska sa zvanjem magistre
primarnog obrazovanja. Radila je u školi kao učiteljica fizike, ali je također ne stručna. S
obzirom da Aleksandar Mona Macko Puhek ispunjava zakonske pretpostavke za
zasnivanje radnog odnosa na ovom radnom mjestu ravnatelj ga predlaže i traži prethodnu
suglasnost za zapošljavanje od članova Školskog odbora. Predsjednica Školskog odbora
poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
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ODLUKU
I.

Ne daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Aleksandrom
Monom Mackom Puhekom na prijedlog ravnatelja na radnom mjestu učitelja
fizike na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Na natječaj za zapošljavanje za
radno mjesto spremača/ice i pomoćnog/e kuhara/ice u PŠ Osekovo na određeno, puno
radno vrijeme do povratka Marice Turas s bolovanja na rad su se javile tri osobe, Iva
Žilić koja je dostavila samo prijavu bez ijednog drugog dokumenta, stoga je ravnatelj
neće predložiti, Marijana Mikulić koja već od ranije radi na tom radnom mjestu, prvo
njegovom odlukom do 15 dana, zatim i odlukom Školskog odbora do okončanja
natječajnog postupka i ne duže od 60 dana i koja se pokazala kao zaista dobar i vrijedan
radnik te Božica Blazinić, osoba iz Potoka koja se pozvala na pravo prednosti pri
zapošljavanju kao član obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ali ne
ispunjava zakonske uvjete. Ravnatelj predlaže Marijanu Mikulić i traži prethodnu
suglasnost za zapošljavanje od članova Školskog odbora. Predsjednica Školskog odbora
poziva na glasovanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijanom Mikulić na radnom
mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Osekovo na određeno, puno radno
vrijeme do povratka radnice Marice Turas s bolovanja na rad.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 26. travnja 2018.

AD 5.
Razno.
Ravnatelj je rekao da uskoro počinje „Proljeće u Popovači“ i puni 25 godina. Trajat će 3
dana i imali smo veliku podršku i od Županije i od Grada Popovače. Prvi dan je u
organizaciji OŠ Popovača. Doći će 17 zborova iz čitave Hrvatske. Drugi dan su na
programu folklorne skupine i treći dan tamburaški orkestri, također i iz Popovače. Zadnji
dan će nas posjetiti i „Zlatni dukati“. Ravnatelj se ovom prilikom zahvaljuje Županiji i
Gardu Popovači. Još je istaknuo da je ovaj događaj najveća kulturna manifestacija u
Sisačko-moslavačkoj županiji.
Darko Rakić je napomenuo da će se u suradnji sa Robotičkim savezom Hrvatske održati
radionice za 20 učitelja i učenika i to u svibnju 2018.
Ravnatelj je još istaknuo da imamo prvo i šesto mjesto na državnom Natjecanju iz
matematike koje je održano u Poreču. Također iz državnog Natjecanja iz fizike koje je
održano u Puli imamo četvrto mjesto i drugu nagradu. Državi prvak će učestvovati na
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Hrvatskoj juniorskoj matematičkoj olimpijadi koje može biti kvalifikacija za
međunarodno natjecanje. Ravnatelj je čestitao svim učenicima i mentorima.
Sjednica je privedena kraju u 1500 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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