
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/16-08/01 

URBROJ: 2176-32-16-11 

Popovača, 6. rujna 2016.  

 

ZAPISNIK 

 

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

6. rujna 2016., u 1230 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 

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 18. srpnja 2016. godine; 

2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika do popunjavanja radnih mjesta temeljem 

natječaja, i to: 

- Kristine Jalšić – na radno mjesto učiteljice hrvatskoga jezika, puno   radno vrijeme 

- Marije Brlek – na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga, puno radno vrijeme 

- Ivane Osrečak – na radno mjesto stručnog suradnika – knjižničara, puno radno 

vrijeme 

- Ivane Žilić – na radno mjesto domara, puno radno vrijeme 

- Viktorije Andlar – na radno mjesto spremačice, puno radno vrijeme 

3. Donošenje Odluke o davanju prostora školske dvorane na privremeno korištenje -  ŠRK 

„Moslavac“ i ŠNK „Moslavac“; 

4.  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 18. srpnja 2016. 

 

 



 

AD 2. 

 Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

Svi navedeni djelatnici za koje se traži suglasnost su zaposleni na 15 dana temeljem odluke 

ravnatelja, a zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu. Suglasnost od Školskog odbora 

traži se do najduže 45 dana, odnosno do okončanja postupka natječaja za sva radna mjesta. 

 

2.1 Obzirom je radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika ostalo upražnjeno radi 

odlaska na bolovanje učiteljice Martine Tutić te iste neće biti duži vremenski period, ravnatelj 

od Školskog odbora traži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Kristinom 

Jalšić, no ne dulje od 45 dana tj. do dobivanja tražene suglasnosti za zapošljavanje od Ureda 

državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i okončanja postupka natječaja. Ravnatelj 

predlaže upravo Kristinu Jalšić zato što se tijekom stručnog osposobljavanja u Osnovnoj školi 

Popovača pokazala kao marljiva radnica, što potvrđuje i Željka Čupić kao njezina mentorica.  

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti 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 

popunjavanja radnog mjesta temeljem natječaja, no ne duže od 45 dana. 

  

 II. Ugovor o radu će se sklopiti 7. rujna 2016. godine. 

 

2.2 Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobivena je suglasnost za   

zapošljavanje na radnom mjestu stručnog suradnika – pedagoga/ice i stručnog suradnika – 

knjižničara/ke i to na neodređeno, puno radno vrijeme. Ista još nije dobivena od Ureda 

državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, slijedom čega je zbog osiguranja redovitog 

obavljanja djelatnosti, na 15 dana odlukom ravnatelja na radno mjesto stručnog suradnika – 

pedagoga/ice zaposlena kao nestručna zamjena Marija Brlek, a na radno mjesto stručnog 

suradnika – knjižničara/ke, Ivana Osrečak, također kao nestručna zamjena. Čim se dobije 

suglasnost od UDU SMŽ raspisat će se natječaj i to na neodređeno, puno radno vrijeme 

temeljem kojega će se na navedena radna mjesta zaposliti stručne osobe.  

Slijedom svega navedenog ravnatelj traži od Školskog odbora prethodnu suglasnost za 

zasnivanje radnog odnosa s iznad navedenim djelatnicama, no ne dulje od 45 dana tj. do 

dobivanja tražene suglasnosti za zapošljavanje od Ureda državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji i okončanja postupka natječaja. 

 

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

  

Školski odbor donosi 

ODLUKU 

 

I. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijom Brlek na 

radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga, na određeno, puno radno vrijeme, a do 

popunjavanja radnog mjesta temeljem natječaja, no ne duže od 45 dana.  



 II. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Osrečak na 

radnom mjestu stručnog suradnika knjižničara, na određeno, puno radno vrijeme, a do 

popunjavanja radnog mjesta temeljem natječaja, no ne duže od 45 dana. 

 

 III. Ugovori o radu će se sklopiti 7. rujna 2016. godine. 

 

 2.3 Ivana Žilić u Osnovnoj školi Popovača zaposlena je na 15 dana odlukom 

ravnatelja kao zamjena za Ružu Žilić koja u Osnovnoj školi Popovača radi na radnom mjestu 

domara, a koja je radi bolovanja odsutna već duže vrijeme. Ravnatelj od Školskog odbora 

traži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Žilić, no ne dulje od 45 

dana tj. do dobivanja tražene suglasnosti za zapošljavanje od Ureda državne uprave u 

Sisačko-moslavačkoj županiji i okončanja postupka natječaja. 

  

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

  

Školski odbor donosi 

 

ODLUKU 

 

 I. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Žilić na radnom 

mjestu domara, na određeno, puno radno vrijeme, a do popunjavanja radnog mjesta temeljem 

natječaja, no ne duže od 45 dana. 

 

 II. Ugovor o radu će se sklopiti 7. rujna 2016. godine. 

 

 2.4 Viktorija Andlar zaposlena je u Osnovnoj školi Popovača na radnom mjestu 

spremačice kao zamjena za Mariju Tomaić koja će biti na bolovanju duži vremenski period. 

Odlukom ravnatelja zaposlena je na 15 dana, te ravnatelj od Školskog odbora traži prethodnu 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa no ne dulje od 45 dana tj. do dobivanja tražene 

suglasnosti za zapošljavanje od Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i 

okončanja postupka natječaja. 

  

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

  

Školski odbor donosi 

 

ODLUKU 

 

 I. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Viktorijom Andlar na 

radnom mjestu spremačice, na određeno, puno radno vrijeme, a do popunjavanja radnog 

mjesta temeljem natječaja, no ne duže od 45 dana. 

 

 II. Ugovor o radu će se sklopiti 7. rujna 2016. godine. 

 

 

AD 3.  

Treća točka odnosi se na donošenje Odluke o davanju prostora školske dvorane na 

privremeno korištenje ŠRK-u „Moslavac i ŠNK-u „Moslavac“ na razdoblje od godine dana. 



Po donesenoj odluci Ugovori se šalju na suglasnost Uredu državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji. Članovi Školskog odbora Dražen Čukelj i Roman Rosavec upozoravaju 

da bi se u čl. 4. oba Ugovora koji glasi: 

 

 „Zakupodavac se obvezuje da će dvorana biti uredna i po potrebi zagrijana, te da će 

Zakupnika upoznati s kućnim redom škole i načinom korištenja.“ 

 

trebao glasiti: 

 

„Zakupodavac se obvezuje da će dvorana biti uredna i po potrebi zagrijana, te da će 

Zakupnika upoznati s Kućnim redom škole i Kućnim redom korištenja školske sportske 

dvorane.“ 

 

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Odluku. 

 Odluka je jednoglasno usvojena uz navedenu izmjenu. 

 

Školski odbor donosi 

ODLUKU 

 

Daje se u zakup sportska dvorana Osnovne škole Popovača ŠNK – u „Moslavac“ i 

ŠRK-u „Moslavac“ na određeno vrijeme od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017. godine u 

dogovorenim terminima između Zakupodavca i Zakupnika. 

 

AD 4. 

Ravnatelj obavještava članove Školskog odora o odabiru Osiguratelja učenika od 

posljedica nezgode u nastavnoj 206./2017. godini. Kao Osiguratelj je izabrana Osiguravajuća 

kuće GRAWE Hrvatska d.d. čije se ponuda pokazala kao najpovoljnija. 

 

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

sjednicu. 

 

Završeno u 1300 sati 

 

  

 

 Zapisnik vodila:      Predsjednica Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


