REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-61
Popovača, 21. svibnja 2018.

ZAPISNIK
24. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
21. svibnja 2018., u 1300 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
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 23. sjednice Školskog odbora održane 9. svibnja 2018.;
2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme,
do 60 dana:
Danijel Pavrlišak – na radnom mjestu učitelja matematike na određeno, nepuno radno vrijeme
sa trajanjem do okončanja natječajnog postupka po dobivanju suglasnosti Ureda državne uprave
Sisačko-moslavačke županije, ali ne duže od 60 dana;
3. Donošenje odluke o izmjeni plana nabave za 2018.
4. Podnošenje Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave radova,
rekonstrukcije školskog ulaza sa pripadajućim prilozima
5. Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave- izmjena dijela stolarije u
matičnoj školi
6. Donošenje Pravilnika o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih
podataka
7. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
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Školski odbor donosi

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 9. svibnja 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao kako Danijel
Pavrlišak nije izašao pa samim tim nije ni položio stručni ispit u Agenciji za odgoj i
obrazovanje prošli tjedan na zadnjem roku. Imao je zakonski rok po kojem je trebao
postupiti, s obzirom da nije, ugovor na neodređeno vrijeme mu je prekinut po sili zakona.
Da bi ga zadržali, ravnatelj ga je svojom odlukom sljedećeg radnog dana zaposlio na 15
dana i sada traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje Danijela
Pavrlišaka na radnom mjestu učitelja matematike na određeno, nepuno radno vrijeme do
okončanja natječajnog postupka po dobivanju suglasnosti Ureda državne uprave Sisačkomoslavačke županije, 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 Danijelom Pavrlišakom na
radnom mjestu učiteljia matematike u OŠ Popovača na određeno, nepuno radno
vrijeme sa trajanjem do okončanja natječajnog postupka po dobivanju suglasnosti
Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije, ali ne duže od 60 dana.

II.

Ugovor o radu je važeći od 1. lipnja 2018.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Zbog neplaniranih radova u ovoj
godini kao što su rekonstrukcija školskog ulaza i izmjena dijela stolarije u matičnoj školi
za koje će se provesti jednostavne nabave mora doći najprije do izmjene Plana nabave za
2018. godinu. Osnivač je upoznat sa svime i sredstva su odobrena. Predsjednica Školskog
odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi

ODLUKU
I.

Usvajaju se Izmjene Plana nabave Osnovne škole Popovača za 2018. godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2

AD 4.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Da bi se postupalo prema Pravilniku
o provedbi postupaka jednostavne nabave (od 30. lipnja 2017.), KLASA: 602-02/1708/01, URBROJ: 2176-32-17-72., zahtjev za početak postupka jednostavne nabave sa
svim podacima i prilozi kao što su tehničke specifikacije i troškovnik moraju biti dani
na uvid članovima Školskog odbora. To je napravljeno pravovremeno i smatra se da se
sa postupkom jednostavne nabave- rekonstrukcija školskog ulaza može započeti.
Članovi Školskog odbora nemaju primjedbi.

AD 5.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Iznos koji je namijenjen za izmjenu
dijela stolarije u matičnoj školi bez PDV-a je 30.000,00 kuna. Radi se o izmjeni vrata
unutar škole. Jedan dio sredstava će osigurati Grad Popovača, a jedan dio će biti
osiguran iz vlastitih sredstava. Ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za
provedbu postupka jednostavne nabave- izmjene dijela stolarije u matičnoj školi.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasovanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave- izmjena dijela
stolarije u matičnoj školi, 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 daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je prepustio riječ tajnici
škole. Tajnica škole je rekla kako 25. svibnja 2018. godine stupa Opća uredba o zaštiti
osobnih podataka na snagu i u skladu s njom, Zakonom o provedbi Opće uredbe o
zaštiti osobnih podataka i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
treba usvojiti i donijeti Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju
osobnih podataka. Članovi Školskog odbora nemaju primjedbi na Pravilnik koji im je
pravovremeno dostavljen na uvid. Predsjednica Školskog odbora poziva na glasovanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Usvaja se Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju
osobnih podataka.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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AD 7.
Razno.
Ravnatelj je preuzeo riječ. 1. lipnja 2018. godine će se održati svečana sjednica
Učiteljskog vijeća i Zbor radnika povodom Dana škole. Svi vanjski članovi Školskog
odbora su pozvani na svečani ručak poslije.
Sjednica je privedena kraju u 1330 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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