
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/16-08/01 

URBROJ: 2176-32-16-02 

Popovača, 18. srpnja 2016.  

 

 

ZAPISNIK 

 

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

18. srpnja 2016., u 1600 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Antonija Dolenčić, Ivica Keser i Roman Rosavec. (5) 

Odsutni: Tanja Grabovac Šljubura i Damir Štimac. (2) 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dubravka Tadić – voditeljica 

računovodstva Škole  i Tamara Đurđević Filipović – sindikalna povjerenica Sindikata 

hrvatskih učitelja (Sindikalna podružnica OŠ Popovača) 

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 Školskog odbora održane 4. travnja 2016.     godine; 

2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu; 

3. Usvajanje financijskog izvještaja od 1. siječnja 2016. – 30. lipnja 2016.; 

4. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje spremača/ice; 

5. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje kuhara/ice; 

6. Donošenje Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta; 

7. Donošenje Odluke o davanju prostora školske ustanove na privremeno korištenje Dječjem 

vrtiću Popovača. 

8. 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 36. sjednice Školskog odbora održane 4. travnja 2016. 

 

 



 

AD 2. 

 Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu ukratko izlaže i objašnjava 

voditeljica računovodstva Dubravka Tadić. Odluka o raspodjeli rezultata nije se obvezna 

donijeti, međutim preporuka je da se ista donese i tom odlukom se viškom prihoda poslovanja 

zatvara manjak prihoda od nefinancijske imovine. 

 Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Odluku. 

 Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

Usvaja se Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu. 

 

AD 3. 

 Voditeljica računovodstva, Dubravka Tadić, upoznala je nazočne s poslovanjem Škole 

za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. Navela je najvažnije prihode i rashode u 

navedenom periodu te ukratko obrazložila pojedine stavke ostvarenih prihoda i rashoda.  

 Kako su sve potrebne materijale u svezi Financijskog izvješća članovi Školskog 

odbora u pisanom obliku primili kao materijal uz poziv za ovu sjednicu, nije bilo posebnih 

pitanja zahtjeva za pojednina obrazloženja osim pitanja Dražena Čukelja vezanog uz prihod 

od najma školske dvorane, na što je ravnatelj Dražen Mlakar odgovorio da se s tim kreće od 

jeseni. 

 Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Financijski izvještaj od 1. siječnja 

2016. do 30. lipnja 2016. godine. 

 Financijski izvještaj je jednoglasno usvojen. 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

 Usvaja se Financijski izvještaj od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine. 

 

 Budući je Dubravka Tadić time iscrpila svoje točke dnevnog reda, pozdravila je sve 

nazočne i napustila Sjednicu Školskog Odbora.  

 

AD 4. 

Nakon dobivene suglasnosti od MZOS i Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za raspisivanje natječaja za spremača/icu na neodređeno, puno radno vrijeme, 

raspisan je natječaj na koji se javilo ukupno 18 (osamnaest) kandidata od kojih njih 6 (šest) 

imaju nepotpunu natječajnu dokumentaciju te se iste prema tekstu natječaja ne razmatraju. 

Ravnatelj Dražen Mlakar za radno mjesto spremačice predlaže Ivanu Gregurek koja je 

najduže radila na zamjenama u Osnovnoj Školi Popovača. Točnije, od 1995. godine 

povremenim zamjenama za spremačice na bolovanjima, Ivana Gregurek ukupno je pet godina 

provela kao zamjena u Školi te ne vidi niti jedan drugi valjani razlog zašto ona ne bi bila 

primljena na to radno mjesto. 

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti prijedlog ravnatelja.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

  

 

 



Školski odbor donosi 

ODLUKU 

 

 I.  Daje se suglasnost za zapošljavanje na neodređeno, puno radno vrijeme na 

radno mjesto spremačice Ivani Gregurek iz Potoka, Kutanija 126. 

 

 II. Radnica će početi s radom 19. srpnja 2016. kada će se i sklopiti Ugovor o radu. 

 

AD 5.  

Nakon dobivene suglasnosti od MZOS i Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za raspisivanje natječaja za kuhara/icu na neodređeno, puno radno vrijeme, raspisan 

je natječaj na koji se javilo ukupno 12 (dvanaest) kandidata od kojih dvoje imaju nepotpunu 

natječajnu dokumentaciju te se iste prema tekstu natječaja ne razmatraju. 

Ravnatelj Dražen Mlakar za radno mjesto kuharice predlaže Danijelu Mihelčić koja je 

također kroz duže vrijeme kao zamjena radila u Školi na radnom mjestu kuharice čime je 

upoznata je s načinom i tempom rada školske kuhinje koja svakodnevno priprema hranu oko 

480 učenika. 

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti prijedlog ravnatelja.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Školski odbor donosi 

ODLUKU 

 

 I.  Daje se suglasnost za zapošljavanje na neodređeno, puno radno vrijeme na 

radno mjesto kuharice Danijeli Mihelčić iz Gornje Vlahiničke, Moslavačka 98A. 

  

II.  Radnica će početi s radom 25. srpnja 2016. kada će se i sklopiti Ugovor o radu. 

 

AD 6. 

 Tajnica Škole, Maja Relić ukratko obrazlaže razloge donošenja Pravilnika o 

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (dalje u tekstu Pravilnik 1). Isti se donosi radi 

usklađenja s Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika  te administrativno – tehničkim i 

pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (dalje u tekstu: Pravilnik 2), točnije 

uputom iz čl. 8. navedenog Pravilnika 2. 

 Dražen Čukelj ima primjedbu na čl. 7. (Odgojno obrazovni rad) Pravilnika 1 vezano 

uz broj izvršitelja učitelja hrvatskog jezika, te tvrdi da umjesto broja 6 koji je naveden treba 

stajati 4,5. 

 Članovi Školskog odbora imaju primjedbu na čl. 7. (Administrativno tehnički i 

pomoćni poslovi), a vezano uz radno mjesto domara gdje smatraju da bi trebalo proširiti 

uvjete za to radno mjesto te uz završenu srednju školu ekonomskog ili administrativnog 

smjera obuhvatiti i tehnička usmjerenja. 

 Ravnatelj Dražen Mlakar navodi da u školi nemamo sistematizirano radno mjesto 

ekonoma koji bi inače obavljao te poslove te bi ga trebali tražiti od MZOS iako nije 

optimističan po tom pitanju.  

 Tajnica škole Maja Relić objašnjava da su uvjeti za to radno mjesto takvi obzirom je 

to specifičan posao vezan uz nabavu prehrambenih namirnica i potrošnog materijala za 

školsku kuhinju, skladištenja istih, suradnju s dobavljačima, kuharicama, knjiženje namirnica, 

sredstava za čišćenje te ostalog potrošnog materijala, kao i poslova vezanih uz vođenje Sheme 

školsko voće te briga da je postupanje vezano uz hranu u skladu s HACCP. 

 Predsjednica Školskog odbora daje na usvajanje Pravilnik 1. 



 Pravilnik je jednoglasno usvojen uz dvije promjene, prva vezano za broj učitelja 

hrvatskog jezika koji treba promijeniti na 4,5 te druga vezana uz dopunu uvjeta za radno 

mjesto domara. 

 

 Školski odbor donosi 

ODLUKU 

 

Usvaja se Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta pod uvjetom da: 

 

I.  u čl. 7. (Odgojno obrazovni rad) t. 2. umjesto „a) Učitelj hrvatskog 

jezika: 6“ stoji „a) Učitelj hrvatskog jezika: 4,5“. 

 

II. u čl. 7. (Administrativni tehnički i pomoćni poslovi) t. 5. umjesto 

„završena srednja škola ekonomskog ili administrativnog usmjerenja“ stoji „završena 

srednja škola ekonomskog, administrativnog ili tehničkog usmjerenja“  

 

AD 7. 

 Ravnatelj Dražen Mlakar ukratko navodi razloge za 7. točku dnevnog reda, naime 

Osnovna škola Popovača i Dječji vrtić Popovača imaju sklopljen ugovor o zakupu poslovnog 

prostora, a obzirom se isti sklapa najduže na rok od jedne godine potrebno ga je produžiti 

putem Aneksa. 

 Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Odluku. 

 Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi 

ODLUKU 

 

Daje se u zakup poslovni prostor Osnovne škole Popovača Dječjem vrtiću Popovača 

na određeno vrijeme od 1. lipnja 2016. do 30. svibnja 2017. godine. 

 

AD 8.  

 Nakon što joj je ravnatelj Dražen Mlakar dao riječ, Maja Relić predlaže članovima 

Školskog odbora da se ubuduće pozivi na Sjednice Školskog odbora kao i pripadajući 

materijali dostavljaju članovima na njihove e-mail adrese te da se isti više ne umnožavaju za 

Sjednicu, a sve navedeno zbog ekoloških razloga kao i racionalizacije materijalnih troškova. 

 Svi prisutni članovi Školskog odbora s time su se složili. 

 

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

sjednicu. 

  

Završeno u 1700 sati 

 

 

  Zapisnik vodila:      Predsjednica Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić    

 

 


