
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/16-08/01 

URBROJ: 2176-32-16-19 

Popovača, 26. rujna 2016.  

 

ZAPISNIK 

 

 39. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane 

26. rujna 2016., u 1600 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Antonija Dolenčić, Ivica Keser, Roman Rosavec, 

Tanja Grabovac Šljubura i Damir Štimac (7) 

Odsutni: Nitko 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Tamara Đurđević Filipović – sindikalna 

povjerenica Sindikata hrvatskih učitelja (Sindikalna podružnica OŠ Popovača), Amadea 

Izsing – stručni suradnik pedagog (SOR) 

Zapisnik vodi: Maja Relić – tajnica Škole 

     

Željka Čupić – 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, predložila je usvajanje:  

  

DNEVNOG REDA  

 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 6. rujna 2016.; 

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2016./17.; 

3. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2016./17.; 

4. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika:  

- Stručni suradnik – knjižničar/ka – na neodređeno, puno radno vrijeme; 

     5.   Donošenje Odluke o osnivanju učeničke zadruge; 

     6.   Razno. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen te se prelazi na razmatranje i usvajanje 

zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

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 37. sjednice Školskog odbora održane 6. rujna 2016. 

 

AD 2. 

 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017. ukratko iznosi 

Amadea Izsing. Obzirom je isti bio putem e-pošte dostavljen članovima Školskog odbora prije 



Sjednice te su upoznati s njegovim sadržajem nije potrebno ulaziti u detalje. Željka Čupić daje 

prijedlog da se u Plan rada Učiteljskog vijeća svaki dnevni red nadopuni točkom dnevnog 

reda: „Pitanja i prijedlozi“. Tamara Đurđević Filipović predlaže promijeniti terminologiju 

stečenog zvanja (struke) zaposlenika škole odnosno uskladiti je s stvarnim stanjem. 

 

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Godišnji plan i program za školsku 

godinu 2016./2017. s navedenim izmjenama. 

 

Školski odbor donosi: 

ODLUKU 

 

Usvaja se Godišnji plan i program za školsku godinu 2016./2017. 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

AD 3. 

Obzirom je Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017. bio također putem e-

pošte dostavljen članovima Školskog odbora prije Sjednice isti su upoznati s njegovim 

sadržajem te nije potrebno posebno izlaganje pa predsjednica Školskog odbora predlaže 

usvojiti Kurikulum za školsku godinu 2016./2017.  

 

Školski odbor donosi: 

ODLUKU 

 

Usvaja se Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017. 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

AD 4. 

Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.  

Ravnatelj Dražen Mlakar ukratko izlaže tijek natječajnog postupka. Na natječaj koji je 

bio raspisan za stručnog suradnika – knjižničara (M/Ž) na temelju dobivene suglasnosti 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj 

županiji javilo se 22 kandidata od kojih njih 6 nije imalo svu potrebnu, odnosno odgovarajuću 

dokumentaciju ili nisu vlastoručno potpisali prijavu što je naglašeno kao potrebno u tekstu 

natječaja, a ima i onih koji nisu svu dokumentaciju dostavili na vrijeme. Te osobe nisu ušle u 

obzir tj. njihove prijave nisu bile razmatrane. Od preostalih 16 kandidata njih 11 ima stečene 

pedagoško psihološke kompetencije i u ovom slučaju su u prednosti u odnosu na osobe koje 

iste nemaju. Tablica s prijavljenim kandidatima na natječaj sastavni je dio ovog zapisnika. 

Ravnatelj daje riječ Maji Relić, tajnici škole. Maja Relić upoznaje članove Školskog 

odbora s uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati da bi se 

uopće mogli javiti na natječaj za stručnog suradnika knjižničara. S istim uvjetima članovi 

školskog odbora prethodno su ukratko upoznati prilikom slanja poziva i dnevnog reda.  

Prema čl. 105. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij 

odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije. Nastavno na to, u st. 12. tog istog članka 

(105.) piše da ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105., radni 

odnos se može zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema 

potrebne pedagoške kompetencije  uz uvjet stjecanja tih kompetencija. Kako su se na natječaj 

javili i kandidati koji imaju pedagoške kompetencije, kandidati bez pedagoških kompetencija 

u ovom konkretnom natječajnom postupku nemaju prednost. 



 

Također, prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja 

stručnih zvanja u knjižničarskoj struci čl. 1. st. 3. propisani su uvjeti tko se sve može javiti na 

natječaj za stručnog suradnika knjižničara: 

 

"3. za zvanje diplomirani knjižničar:  

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih 

znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij 

knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi 

prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je 

stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS 

bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i 

komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te 

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara." 

 

Prema tome, osobe koje su navedene u članku 1. točki 3. podtočkama 1. i 2. Pravilnika 

o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci 

ravnopravne su pri kandidiranju za radno mjesto  stručnog suradnika školskog knjižničara, 

bez obzira na činjenicu da su osobe iz članka 1. točke 3. podtočke 1. stručne, a osobe iz 

članka 1. točke 3. podtočke 2. uvjetno stručne, znači obvezne su u propisanom roku ispuniti 

uvjet stjecanja odgovarajuće vrste stručne spreme.  

Jedina prednost odnosi se na osobe koje imaju stečene pedagoške kompetencije, u 

odnosu na osobe koje nemaju stečene pedagoške kompetencije u slučaju kada imaju 

odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja.  

Maja Relić napominje da se prilikom raspisivanja natječaja, a zbog specifičnosti uvjeta 

za radno mjesto stručnog suradnika - knjižničara, konzultirala s Ministarstvom znanosti, 

obrazovanja i sporta, Uredom državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji kao i gđom. 

Oliverom Marinković, savjetnicom pri Hrvatskoj zajednici osnovnih škola.  

 Nastavno na sve izloženo, na radno mjesto stručnog suradnika – knjižničara, ravnatelj 

predlaže Luciju Vlahov, diplomiranu učiteljicu s pojačanim programom iz predmeta hrvatski 

jezik. Luciju Vlahov predlaže iz razloga što je već duže vremena na zamjeni u Osnovnoj školi 

Popovača na radnom mjestu učiteljice hrvatskoga jezika te se dokazala kao izvrstan djelatnik 

u radu s učenicima kao i u suradnji s ostalim kolegama radnicima. Kao prednost navodi i 

njezin rad u Školskom listu te da je daleko važnije imati pedagoške kompetencije u školstvu i 

određeno iskustvo rada u školi jer posao stručnog suradnika knjižničara nije samo izdavanje 

knjiga već i rad s učenicima koji borave u školskoj knjižnici dok nemaju nastavu, te se rad u 

školskoj knjižnici time uvelike razlikuje od rada u npr. gradskoj knjižnici.  

 Dražen Čukelj ističe da natječaj nije propisan prema Pravilniku o organizaciji rada i 

sistematizaciji radnih mjesta donesenom od strane Školskog odbora na Sjednici 18. srpnja 

2016. u kojem se uvjeti za radno mjesto stručnog suradnika – knjižničara propisuju među 

ostalim i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i 

stručnih suradnika u osnovnom školstvu. 

 Maja Relić napominje da će provjeriti da li se i o kojem propustu točno radi jer je sve 

provedeno prema važećim Zakonima i Pravilnicima i u konzultaciji s nadležnim institucijama. 



 Roman Rosavec ističe da predmet rasprave nije da li je natječaj proveden pravilno ili 

ne, već da li Školski odbor daje ili ne daje suglasnost na ravnateljev prijedlog, te da će se o 

pravilnosti natječaja raspravljati ako do toga dođe. 

 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnatelja na glasanje. 

Odluka je usvojena s četiri glasa (ruke) „ZA“ i tri glasa (ruke) „PROTIV“. Glasove 

„ZA“ dali su Ivica Keser, Roman Rosavec, Tanja Grabovac Šljubura i Damir Štimac, a 

glasove „PROTIV“ dali su Antonija Dolenčić, Dražen Čukelj i Željka Čupić. Antonija 

Dolenčić navodi da je glasala „protiv“ iz isključivog razloga što ima devet kandidata koji su 

diplomirani knjižničari. Dražen Čukelj ne navodi razlog. Željla Čupić navodi isti razlog kao 

Antonija Dolenčić, no da nema osobno ništa protiv kolegice Vlahov.  

  

Školski odbor donosi 

ODLUKU 

 

 I. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Lucijom Vlahov na 

radnom mjestu stručne suradnice - knjižničarke, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz 

obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom 

studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana 

zapošljavanja. 

  

 II. Ugovor o radu će se sklopiti 27. rujna 2016. godine. 

 

AD 5. 

Razloge za 5. točku dnevnog reda ukratko obrazlaže Maja Relić. Obzirom nemamo 

svu odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za osnivanje i početak djelovanja Učeničke 

zadruge tj. ona dokumentacija koju i imamo nije donesena pravim redoslijedom te je time i 

bez pravne osnove, zaključili smo da je najbolje cijeli postupak odraditi iz početka.  

Naime, uvidom u dokumentaciju ustanovljeno je da je Školski odbor na sjednici 30. 

rujna 2013. dao samo suglasnost za osnivanje Zadruge, a nije donio Odluku o osnivanju što je 

jedini valjani i prvi korak ka osnutku Zadruge pa ćemo to odraditi na ovom Školskom odboru.  

 

Predsjednica Školskog odbora predlaže donijeti Odluku o osnivanju Učeničke 

zadruge.  

 

Školski odbor donosi: 

ODLUKU 

 

I. Osniva se Učenička Zadruga „Jelenak“ 

 

II. Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku. 

 

III. Odluka stupa na snagu 26. rujna 2016. 

 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

AD 6.  

Razno. 

Tanja Grabovac Šljubura postavlja upit vezan uz školsku prehranu, točnije zašto 

petkom nema toplog obroka na što ravnatelj kao razlog navodi da Osnovna škola Popovača 



posluje prema standardu HACCP-a, prema kojem se obroci pripremaju (kuhaju) i poslužuju 

za svaki turnus posebno, dakle nema naknadnog podgrijavanja hrane koja bi se skuhala ujutro. 

Trenutno se u školi kuha i poslužuje oko 490 obroka, ovisno o broju dana u mjesecu, a pošto 

je petkom na rasporedu detaljno čišćenje školske kuhinje, kuharice nemaju vremena kuhati i 

poslužiti taj dan topli obrok. 

 Roman Rosavec vezano na temu ističe da ne bi bilo loše potražiti savjet nutricioniste 

prilikom slaganja jelovnika za školsku prehranu. 

 

Kako je time dnevni red iscrpljen, predsjednica Školskog odbora je zaključila 

sjednicu. 

 

Završeno u 1630 sati 

 

  

 

 Zapisnik vodila:      Predsjednica Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


