REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-87
Popovača, 31. kolovoza 2018.

ZAPISNIK
29. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
30. kolovoza 2018., u 1000 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Maja Loina, Ivica Radman, Darko Rakić, Krunoslav Božiček, Marija Jozić,
novoizabrani član Dunja Mijović (6)
Odsutni: Antonija Dolenčić (1)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole
Zapisnik vodi: Sadika Zubčević – tajnica Škole
Darko Rakić,zamjenik predsjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača,
pozdravio je sve nazočne i nakon što je utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova
Školskog odbora da bi se mogle donositi pravovaljane odluke (5), predložio je usvajanje dnevnog
reda:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Školskog odbora održane 9. srpnja 2018.;
2. Izvješće Zamjenika predsjednice Školskog odbora o razrješenju člana i Predsjednice Školskog
odbora izabrane od strane učitelja i stručnih suradnika Zvjezdane Martinec na vlastiti
zahtjev i zbog prelaska u OŠ Zorke Sever Popovača;
3. Izvješće Zamjenika predsjednice Školskog odbora o imenovanom članu Školskog odbora na
dopunskim izborima za člana Školskog odbora biranog od strane učitelja i stručnih suradnika;
4. Verifikacija mandata novog člana Školskog odbora;
5. Izbor Predsjednika i Zamjenika predsjednika Školskog odbora
6. Dopuna Plana nabave OŠ Popovača za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za opremanje namještajem za
odlaganje garderobe u hodnicima u matičnoj školi
8. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme,
do 60 dana:
- Martine Acel- na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u OŠ Popovača, Područnoj
školi Stružec, na određeno puno radno vrijeme sa trajanjem do povratka radnice Katice Canjer s
bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana;
9. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme,
do 60 dana:

1

- Jasmina Matušin- na radnom mjestu spremačice u OŠ Popovača, na određeno puno radno
vrijeme sa trajanjem do okončanja natječajnog postupka po dobivanju suglasnosti Ministarstva
znanosti i obrazovanja i Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije, ali ne duže od 60
dana;
10. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
temeljem Uputnice Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji:
Alen Miler – na radnom mjestu učitelja likovne kulture, na
neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sati tjedno;
11. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

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

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 9. srpnja 2018.
AD 2.
Zamjenik predsjednice Školskog odbora podnosi izvješće Školskom odboru da je
dosadašnja predsjednica Školskog odbora Zvjezdana Martinec zbog prelaska na rad u OŠ
Zorke Sever Popovača i na vlastiti zahtjev tražila od Učiteljskog vijeća razrješenje
dužnost, što je Učiteljsko vijeće jednoglasno usvojilo na sjednici održanoj 27. kolovoza
2018. godine.

AD 3.
Zamjenik predsjednice Školskog odbora podnosi izvješće o provedenim dopunskim
izborima za člana Školskog odbora izabranog od strane učitelja i stručnih suradnika koji je
održan 27. kolovoza 2018. godine na navedenoj sjednici Učiteljskog vijeća. Zamjenik
predsjednice čita zapisnik sa provedenih izbora:

ZAPISNIK
O KONAČNIM REZULTATIMA ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANA
ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA IZ REDA
UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
Sjednica Učiteljskog vijeća Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održana je
27. kolovoza 2018., u 1200 sati u učionici glazbene kulture.
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Prisutni: Andlar Melita, Arnautović Antonija, Bago Mladen, Bartolić Jasminka, Bebrović
Stanislava, Bertolan Ružica, Budetić Natalija (potpisana na 1. listu na 2. nije, liste u prilogu
zapisnika), Brajdić Tomislav, Bobinac Culović Ivana, Čukelj Dražen(potpisan na 1. listu na 2.
nije, liste u prilogu zapisnika), , Čupič Željka (potpisana na 1. listu na 2. nije, liste u prilogu
zapisnika),Čupić Marina Međimurec, Drčić Lahorka, Đurđević Filipović Tamara, Elez Snježana,
Erdelj Suzana, Filipović Sonja, Izsing Amadea, Gostić Silvija, Ivić Martina, Jelen Hrvoje,
Jambrešić Renata, Kepe Snježana, Kardaš Kristina, Krešo Bosiljka (potpisana na 1. listu na 2.
nije, liste u prilogu zapisnika), Osrečak Ivana, Kujundžić Manuela, Loina Maja, Martinec
Zvjezdana, Matijaš Miro, Kos Sanja, Bezuk Maja, Mijović Dunja, Mikulić Melita, Malović
Andrea, Potočki Marija, Prebeg Manuela, Žigolić Južvak Zvijezdana, Radauš Krunoslava,
Blažević Josipa, Sikirić Posarić Antonija, Šimić Željka, Sučić Ilija, Sučija Radoš Marija, Šket
Snježana, Šterijovski Martina, Štibrić Asifa, Štimac Damir, Tomaić Marina, Uroda Zdenka, Jozić
Antonija, Tutić Martina, Lucija Vlahov, Zohar Antonija, Žatečki Martina, Markešić Klara,
Kunovec Medaković Dijana, Markešić Danijel, Žilić Pina i Mlakar Dražen. (60)
Odsutni: Adrinek Višnja, Pavić Snježana, Klišanin Ivana, Radauš Dalibor, Rakić Darko. (5)
60 učitelja ima pravo glasa.
Potpisna lista čini sastavni dio ovog zapisnika.
Ostali nazočni: Sadika Zubčević – tajnica škole
Dražen Mlakar, ravnatelj i predsjedavatelj Učiteljskog vijeća Osnovne škole Popovača
(dalje u tekstu: Predsjedavatelj), pozdravio je sve nazočne i nakon što je utvrdio da je na sjednici
nazočan dovoljan broj članova Učiteljskog vijeća da bi se mogle donositi pravovaljane odluke,
predložio je započeti postupak dopunskog izbora člana školskog odbora iz reda učitelja i stručnih
suradnika po članku 74. stavku 3. i 4. Statuta OŠ Popovača.
Sukladno čl. 74. stavku 1. Statuta OŠ Popovača člana Školskog odbora razrješava
članstva tijelo koje ga je imenovalo. U ovom slučaju se radi o Zvjezdani Martinec, članu
Školskog odbora na njezin zahtjev zbog prelaska i zasnivanja radnog odnosa u OŠ Zorke Sever
Popovača. Predsjedatelj stavlja na glasanje razrješenje člana Školskog odbora Zvjezdane
Martinec.
Od 60 članova s pravom glasa, svi članovi su glasali za razrješenje navedene članice
Školskog odbora.
Učiteljsko vijeće donosi
ODLUKU
I.

Učiteljsko vijeće na sjednici 27. kolovoza 2018. razrješuje člana Školskog odbora
Zvjezdanu Martinec članstva na njezin zahtjev.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sukladno čl. 181. stavku 2. Statuta Osnovne škole Popovača, Predsjedavatelj stavlja na
glasanje način glasovanja prilikom dopunskih izbora člana iz reda učitelja i stručnih suradnika.
Od 60 članova s pravom glasa, 58 članova su glasala za javno glasovanje, 2 su suzdržana.
Učiteljsko vijeće donosi
ODLUKU
I.

Učiteljsko vijeće na sjednici 27. kolovoza 2018. odlučuje javnim glasovanjem.
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II.

Članovi učiteljskog vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za
ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.

Prelazi se na predlaganje kandidata za člana školskog odbora.
Predloženi kandidati su:
1. Mijevoć, Dunja
Predloženi kandidat se izjašnjava da prihvaća kandidaturu za člana školskog odbora.
Utvrđuje se abecedni red kandidata:
1. Mijović, Dunja
Prelazi se na glasanje.
Glasovalo je 60 radnika iz reda učitelja i stručnih suradnika.
Predloženi kandidat je dobio:
1. 58 glasova, 2 suzdržana
Učiteljsko vijeće donosi

ODLUKU
I.

Utvrđuje se da se u Školski odbor Osnovne škole Popovača do kraja mandatskog
razdoblja iz reda učitelja i stručnih suradnika imenuje:
1. Dunja Mijović, iz Popovače, Julija Banderiera 14, OIB: 45729099430
učiteljica engleskog jezika

II.

Mandat imenovane članice iz članka 1. ove Odluke počinje teći danom
verifikacije njezinog mandata na prvoj slijedećoj sjednici Školskog odbora.

III.

Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči škole.
Završeno u 12:20h

AD 4.
Nakon pročitanog zapisnika svi članovi Školskog odbora su suglasni sa
verifikacijom mandata nove članice Školskog odbora Dunje Mijović izabrane od strane
učitelja i stručnih suradnika sa trajanjem mandata do kraja saziva ovog Školskog odbora.
Nova članica nakon verifikacije može početi sudjelovati u radu Školskog odbora.

AD 5.
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Zamjenik predsjednice Školskog odbora poziva članove Školskog odbora da predlože
kandidate za Predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora. Maja Loina predlaže Ivicu
Radmana.
Zamjenik predsjednice Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA
I.

Gospodin Ivica Radman, iz Popovače, imenuje se predsjednikom Školskog odbora
Osnovne škole Popovača, do kraja saziva Školskog odbora.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole.

U ovom trenutku novoimenovani predsjednik Školskog odbora preuzima riječ i za
zamjenika predsjednika Školskog odbora predlaže Maju Loinu. Predsjednik Školskog
odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA
I. Gospođa Maja Loina, Sisačka 158, Popovača,, OIB: 02885605683 , predstavnik radnika,
imenuje se zamjenicom predsjednika Školskog odbora Osnovne škole Popovača do kraja saziva
Školskog odbora.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole.

AD 6.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Zbog prenamjene garderobe u
učionicu u matičnoj školi će se pokrenuti postupak jednostavne nabave za opremanje
namještajem za odlaganje garderobe u hodnicima. Prije toga bi trebalo dopuniti plan nabave u
iznosu od 70.000,00 kuna bez pdv-a. Ravnatelj traži suglasnost Školskog odbora za nadopuni
plana nabave za 2018. u OŠ Popovača. Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski
odbor jednoglasno donosi odluku
ODLUKU
I.

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

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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AD 7.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je u prošloj točki dnevnog
reda gdje se raspravljalo i glasovalo o dopuni plana nabave rekao kako će se u matičnoj školi
morati nabaviti namještaj koji će se staviti u hodnike škole za dječju garderobu zbog prenamjene
postojeće garderobe u učionicu. Ravnatelj traži od Školskog odbora donošenje odluke o
pokretanju postupka jednostavne nabave za opremanje namještajem za odlaganje garderobe u
hodnicima u matičnoj školi. Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor
jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave- opremanje
namještajem za odlaganje garderobe u hodnicima 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: 2176-32-1772.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao kako je svojom
odlukom zaposlio Martinu Acel na 15 dana, koja je već radila u našoj školi i mijenjala Katicu
Canjer već ranije i sada traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za sklapanje ugovora o radu
do 60 dana na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u Stružcu. Predsjednik Školskog
odbora poziva na glasanja. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Martinom Acel na radnom
mjestu spremačice i pomoćne kuharice u Područnoj Stružec na određeno, puno
radno vrijeme do povratka radnice Katice Canjer s bolovanja na rad, ali ne duže
od 60 dana.

II.

Ugovor o radu je važeći od 5. rujna 2018.

AD 9.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Jasmina Matušin je zaposlena na
radnom mjestu spremačice u OŠ Popovača od 10. srpnja , otkako se stvorila potreba za
spremačicom. Mi smo zatražili suglasnost od Ministarstva znanosti i obrazovanja za
raspisivanje natječaja, ali suglasnost još nije stigla. Zato ravnatelj traži prethodnu suglasnost za
sklapanje ugovora o radu sa Jasminom Matušin do dobivanja potrebnih suglasnosti i
raspisivanja natječaja. Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor
jednoglasno donosi
ODLUKU
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I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Jasminom Matušin na radnom
mjestu spremačice u OŠ Popovača na određeno puno radno vrijeme sa trajanjem
do okončanja natječajnog postupka po dobivanju suglasnosti Ministarstva
znanosti i obrazovanja i Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije, ali
ne duže od 60 dana.

II.

Ugovor o radu je važeći od 8. listopada 2018.

AD 10.
Predsjednik Školskog odbora je dao riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se odlaskom
Dalibora Radauša otvorilo radno mjesto učitelja likovne kulture. Nakon prijavljene potrebe
Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji dobili smo Uputnicu i odluku o
prednosti pri zapošljavanju na Alena Milera i na nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno. Alen
Miler je učitelj likovne kulture koji radi i u OŠ Velika Ludina. S obzirom da ravnatelj nema
nikakve zamjerke na navedenog traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje
Alena Milera na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno i na prihvaćanje Uputnice
i odluke Ureda državne uprav. Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor
jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Alenom Milerom na
radnom mjestu učitelja likovne kulture, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od
dvadeset i četiri (24) sata tjedno.

II.

Ugovor o radu smatra se sklopljenim 3. rujna 2018. godine.

AD 11.
Razno.
Ništa.
Sjednica je privedena kraju u 1100 sati.

Predsjednik Školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Ivica Radman
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