REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-21
Popovača, 21. veljače 2017.
ZAPISNIK
48. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
21. veljače 2017., u 1230 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Željka Čupić, Damir Štimac, Ivica Keser i Dražen Čukelj (4)
Odsutni: Tanja Grabovac Šljubura, Antonija Dolenčić i Roman Rosavec (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Tamara Đurđević Filipović – sindikalna
povjerenica SHU
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 47. sjednice održane 8. veljače 2017.,
2. Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme do 60
dana:
2.1. Ivana Žilić – na određeno, puno radno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na
temelju natječaja ili na drugi propisani način
2.2. Andrea Borošak – na određeno, puno radno vrijeme do povratka Verice Đurečić na
rad;
3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika temeljem provedenog natječaja, i to:
- na radno mjesto učitelja/ice hrvatskoga jezika, određeno, puno radno vrijeme do
povratka Danice Fricki na rad;
- na radno mjesto učitelja/ice hrvatskoga jezika, određeno, puno radno vrijeme do
povratka Martine Tutić na rad;
4. Razno.
Ravnatelj predlaže pod točku 2. dnevnog reda dodati podtočku 2.3. budući je večer
prije sjednice Školskog odbora saznao da zaposlenica Marica Žnajder odlazi na bolovanje, a
koje bolovanje će vrlo vjerojatno trajati nešto duže. Dakle, podtočka 2.3. bi glasila:
„2.3. Tanja Peštaj - na određeno, puno radno vrijeme do povratka Marice Žnajder na
rad;“
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 sjednice Školskog odbora održane 8. veljače 2017.
AD 2.
2.1. Predsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru, koji moli
Maju Relić, tajnicu škole, da pojasni situaciju vezano uz ponovno zapošljavanje domara na
period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka natječaja po dobivenoj suglasnosti
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Maja Relić izlaže članovima Školskog odbora situaciju vezanu uz zapošljavanje
domara počevši od slanja zahtjeva za davanje suglasnosti na novo zapošljavanje na
neodređeno, puno radno vrijeme i to od 20. listopada 2016. pa do 31. siječnja 2017. kada smo
dobili zadnji odgovor MZO putem e-maila, a vezano uz razloge kašnjenja MZO-a. Naime,
zahtjev za suglasnost za novo zapošljavanje poslan je MZO-u 20. listopada 2016. godine, a
kako duže vrijeme nije dolazio nikakav odgovor, 25. studenog 2016. kontaktirano je MZO
putem e-maila, nakon čega MZO kontaktira školu telefonskim putem da je podnesak za radno
mjesto domara zaprimljen te je u postupku parafa i potpisa i trebao bi stići kroz desetak dana.
Obzirom kroz tih desetak dana nije ništa pristiglo, ponovno je kontaktirano MZO 30. siječnja
2017., nakon čega 31. siječnja 2017. dobivamo mail sadržaja „Kao što smo Vam već
potvrdili, podnesak za radno mjesto domara je zaprimljen te je priređena suglasnost za radno
mjesto domara još 3. studenoga 2016. godine. Još uvijek je u postupku parafa i potpisa te se
nadamo da će uskoro biti potpisan i upućen Školi kako biste riješili problem.“ Do današnjeg
dana još nije dobivena suglasnost, a niti je ista odbijena, iako je prema točki III., stavku 3.
Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
(„Narodne novine“, broj 70/2016) propisano da čelnik nadležnog tijela daje suglasnost
najkasnije u roku od deset radnih dana od zaprimanja zahtjeva, odnosno u istom roku daje
obrazloženje odbijanja davanja suglasnosti na novo zapošljavanje.
Obzirom je to radno mjesto takvo gdje obavljane poslova ne trpi odgodu potrebno je
do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od
60 dana, zaposliti osobu koja će izvršavati poslove vezane uz to radno mjesto.
Ravnatelj predlaže kao i do sada Ivanu Žilić koja je već skoro godinu dana uz prekide
zaposlena na tom radnom mjestu, a onda nakon natječaja po dobivenoj suglasnosti će se vidjet
što i kako dalje.
Član školskog odbora Dražen Čukelj pita da li je Školski odbor u prekršaju kada
zapošljava na takav način.
Maja Relić objašnjava da bi u pravilu zapošljavanje do 60 dana trebala biti iznimka,
međutim tu je postala na neki način pravilo jer se čeka suglasnost MZO-a i to još od 20.
listopada 2016., a narav posla je takva da jednostavno ne može trpiti odgodu kao i da radno
mjesto nije nepostojeće već je samo upražnjeno te će se i u ugovor o radu navesti da se
ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, do
zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60
dana..
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi

ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Žilić na radnom
mjestu domara, na određeno, puno radno vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi
odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi
propisani način, ali ne dulje od 60 dana.

II.

Ugovor o radu trajat će najdulje do 20. travnja 2017., odnosno do kraja
natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i
obrazovanja.

2.2. Predsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Andrea Borošak zaposlena je odlukom ravnatelja na 15 dana kao zamjena za Vericu
Đurečić na radnom mjestu kuharice. Kako je Verica Đurečić javila da je neće biti još neko
vrijeme potrebna je daljnja suglasnost Školskog odbora za nastavak radnog odnosa.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Andreom Borošak na
radnom mjestu kuharice, na određeno, puno radno vrijeme jer obavljanje
poslova ne trpi odgodu.

II.

Ugovor o radu trajat će do povratka privremeno odsutne radnice Verice
Đurečić na rad, a najdulje do 7. travnja 2017.

2.3. Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Tanja Peštaj zaposlena je odlukom ravnatelja na 15 dana kao zamjena za Maricu
Žnajder na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Voloder. Kako je Marica
Žnajder javila da je neće biti najmanje 40 dana potrebna je daljnja suglasnost Školskog
odbora za nastavak radnog odnosa.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU

I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Tanjom Peštaj na radnom
mjestu spremačice i pomoćne kuharice, na određeno, puno radno vrijeme jer
obavljanje poslova ne trpi odgodu.

II.

Ugovor o radu trajat će do povratka privremeno odsutne radnice Marice
Žnajder na rad, a najdulje do 21. travnja 2017.

AD 3.
3.1 Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Na natječaj za radno mjesto dvoje/dvije učitelja/ice hrvatskog jezika na određeno,
puno radno vrijeme do povratka radnica Danice Fricki i Martine Tutić na rad, javilo se 11
kandidata. Svega njih troje su iz Sisačko-moslavačke županije. S time da jedna od njih kao
magistra edukacije kroatologije po tumačenju Ministarstva znanosti i obrazovanja ne
ispunjava uvjete za rad u osnovnoj školi.
Ravnatelj kao zamjenu za Danicu Fricki predlaže Kristinu Jalšić iz Volodera, a koja je
i do sad radila u Osnovnoj školi Popovača na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika kao
zamjena. Uklopila se u kolektiv, lijepo su je prihvatili i radnici i učenici.
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 Kristinom Jalšić
na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme,
a do povratka djelatnice Danice Fricki na rad.

II.

Ugovor o radu će se sklopiti 22. veljače 2017. godine.

3.2. Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Ravnatelj kao zamjenu za Martinu Tutić predlaže Luciju Čihor iz Petrinje, a koja je i
do sad radila u Osnovnoj školi Popovača na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika kao
zamjena. Uklopila se u kolektiv, lijepo su je prihvatili i radnici i učenici.
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 Lucijom Čihor na
radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme, a
do povratka djelatnice Martine Tutić na rad.

II.

Ugovor o radu će se sklopiti 22. veljače 2017. godine.

AD 4. Ništa.

Kako je time dnevni red iscrpljen, predsjednica Školskog odbora zaključila je
sjednicu.
Završeno u 1300 sati

Zapisnik vodila:
________________
Maja Relić

Predsjednica školskog odbora:
_______________________
Željka Čupić

