
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/16-08/01 

URBROJ: 2176-32-16-44 

Popovača, 28. studenog 2016.  

 

ZAPISNIK 

 

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

28. studenog 2016., u 1200 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Damir Štimac i Ivica Keser (4) 

Odsutni: Roman Rosavec, Antonija Dolenčić, Tanja Grabovac Šljubura (3) 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole 

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 21. studenog 2016.; 

2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika temeljem provedenog natječaja, i to: 

- na radno mjesto pomoćnika u nastavi, određeno, puno radno vrijeme, do kraja 

školske godine 2016./2017. 

3. Razno. 

 

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

zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

AD 1. 

Prisutni predlažu zapisnik 42. sjednice usvojiti na sjedećoj sjednici Školskog odbora 

obzirom zbog kratkog vremenskog perioda između dostavljanja zapisnika i održavanja 

sjednice isti nisu stigli pročitati.   

 

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti prijedlog. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

 Zapisnik 42. sjednice usvojiti će se na 44. sjednici Školskog odbora. 

 

 

AD 2. 

 2.1. Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru 

koji daje riječ tajnici ustanove Maji Relić. 



 Obzirom je Antonija Cindori koja je predložena za pomoćnika u nastavi negativno 

ocijenjena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a iz razloga što je već radila preko 

mjere javnih radova „Mladi za mlade – pomoćnici u nastavi“, Povjerenstvo za odabir 

kandidata odabralo je sljedeću po redu kandidatkinju koja udovoljava uvjetima natječaja. 

Kandidatkinja je Iva Vlahek, stručna prvostupnica javne uprave iz Gornje Gračenice koju 

ravnatelj temeljem Odluke Povjerenstva i predlaže Školskom odboru. 

 

Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi: 

ODLUKU 

 

I. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivom Vlahek na radnom 

mjestu pomoćnika u nastavi, na određeno, puno radno vrijeme do kraja nastavne 

2016./2017. godine. 

  

 II. Ugovor o radu će se sklopiti po dobivanju Rješenja o odobrenju od strane HZZ-a. 

 

AD 3. 

 Ništa. 

 

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

sjednicu. 

 

 

Završeno u 1215 sati 

 

  

 

 Zapisnik vodila:      Predsjednica Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


