REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/16-08/01
URBROJ: 2176-32-16-25
Popovača, 17. listopada 2016.
ZAPISNIK
40. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
17. listopada 2016., u 1230 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Ivica Keser, Damir Štimac (4)
Odsutni: Roman Rosavavec, Antonija Dolenčić, Tanja Grabovac Šljubura (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, 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 održane 26. rujna 2016.;
2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika do popunjavanja radnih mjesta
temeljem natječaja, i to:
- Diane Kutnjak – na radno mjesto učiteljice hrvatskoga jezika, puno radno vrijeme
- Ivane Osrečak – na radno mjesto učiteljice razredne nastave, puno radno vrijeme
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
4. Donošenje odluke o davanju u zakup školske športske dvorane na besplatno korištenje
Športskim klubovima na području Grada Popovače (naknadno dodana točka dnevnog reda)
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 39. sjednice Školskog odbora održane 26. rujna 2016.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Obje navedene djelatnice za koje se traži suglasnost su zaposlene su 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 oba radna
mjesta.
2.1 Obzirom je radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika ostalo upražnjeno radi
prelaska Lucije Vlahov (koja je do tada radila kao zamjena učiteljici Danici Fricki na tom
radnom mjestu) na radno mjesto stručne suradnice - knjižničarke, ravnatelj od Školskog
odbora traži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Dianom Kutnjak, no ne
dulje od 45 dana tj. do okončanja postupka natječaja. Obzirom je Diana Kutnjak magistra
edukacije kroatologije, ne ispunjava uvjet vrste stručne spreme potrebne za obavljanje
poslova učitelja hrvatskog jezika u osnovnoj školi te se zapošljava kao učitelj bez
odgovarajuće vrste obrazovanja do okončanja postupka natječaja unutar 60 dana od dana
zapošljavanja temeljem odluke ravnatelja.
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 Dianom Kutnjak 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 18. listopada 2016. godine.
2.2. Obzirom je radno mjesto učitelja/ice razredne nastave ostalo upražnjeno radi
odlaska na bolovanje učiteljice Krunoslave Radauš, ravnatelj od Školskog odbora traži
prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Osrečak, no ne dulje od 45 dana
tj. do povratka privremeno nenazočne učiteljice.
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 Ivanom Osrečak na
radnom mjestu učiteljice razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, a do
povratka privremeno nenazočne učiteljice Krunoslave Radauš s bolovanja, no ne duže
od 45 dana.
II. Ugovor o radu će se sklopiti 18. listopada 2016. godine.

AD 3.
Razloge donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ukratko
iznosi Maja Relić, tajnica škole. Navedeno treba izmjenu iz razloga ekonomičnosti kao i same
prirode natječajnog postupka. Naime, svaki odgovor na natječaj uz vraćanje natječajne
dokumentacije školu košta najmanje 20 kn (preporučeno s povratnicom + težina same
pošiljke). Isto tako, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,

broj 25/13. i 85/15.) i Smjernice Povjerenika za informiranje od 23. svibnja 2016. objava
rezultata javnog natječaja mora biti na mrežnim stranicama institucije. Ono što je bitno
također naglasiti je da se prilikom prosvjetne inspekcije traži cjelokupna natječajna
dokumentacija, što ako vraćamo natječajnu dokumentaciju nismo u mogućnosti dati na uvid.
Nastavno na sve navedeno prijedlog je izmijeniti trenutni čl. 17. Pravilnika o radu i
formulirati ga na način da isti sada glasi: „Kandidate koji prema natječaju nisu izabrani,
ravnatelj o rezultatima izvješćuje putem mrežnih stranica Škole te pisanim putem pri čemu im
se ne vraća natječajna dokumentacija.“
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje donošenje Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o radu.
Odluka je donesena jednoglasno.
Školski odbor donosi:
ODLUKU
I. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.
II. Pravilnik o izmjenama i dopunama je sastavni dio ovog Zapisnika i nalazi se u
privitku.
III. Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
AD 4.
Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Ravnatelj Dražen Mlakar ukratko obrazlaže razloge nastale promjene. Naime ŠRK
„Moslavac“ poslao je 11. listopada 2016. zamolbu za oslobađanje plaćanja naknade za
privremeno korištenje školske športske dvorane OŠ Popovača u kojem navode da raspolažu
vrlo malim sredstvima za organiziranje i održavanje svih natjecanja kroz sezonu, te bi
uvođenje plaćanja naknade korištenja školske športske dvorane dodatno otežalo situaciju te
dovelo u pitanje opstanak kluba. Ravnatelj predlaže isti režim uvesti za sve klubove na
području Grada Popovače koje financira Grad Popovača, uz uvjet da i ostali potencijalni
korisnici dvorane pošalju pisani obrazloženi zahtjev Školi. Ravnatelj navedeno opravdava
činjenicom da Grad Popovača puno daje i ulaže u Školu (financira prehranu učenika, školu
plivanja, školski sportski klub, tehničku grupu, kapitalna ulaganja) te bi bilo u redu omogućiti
klubovima koje financira Grad Popovača besplatno korištenje dvorane uz uvjet popravka i
nadoknađivanja iznosa štete koja bi eventualno nastala njezinom uporabom, a njihovom
krivnjom. Ugovori koji bi se sklopili s klubovima bili bi na određeno vrijeme, odnosno do
kraja školske godine 2016./2017.
Ivica Keser slaže se s prijedlogom ravnatelja budući bi naplata dvorane zbog
ograničenih financijskih sredstava sportskih klubova dovela do upitnosti rada klubova čiji su
članovi učenici OŠ Popovača.
Damir Štimac: Podržava ideju besplatnog najma uz napomenu da bi onda bilo u redu
od strane klubova da jednom godišnje Školi doniraju novu mrežu za gol.
Dražen Čukelj: Ne sviđa mu se ideja besplatnog najma, napominje da je prošle godine
tokom nastave tjelesne i zdravstvene kulture primijetio kako je vijak na golu olabavljen, a to
je napravio upravo jedan od najmoprimaca dvorane koji ju je koristio te nakon toga gol nije
vratio u prvobitno stanje, a da se je u dvoranu ulazilo nekontrolirano kako je tko i kada htio.
Postavlja i pitanje tko će vršiti nadzor i kako će se ta osoba platiti jer inače u visinu zakupnine
uključena je i naknada za rad radnika ustanove koji bi vršio nadzor nad korištenjem školske

športske dvorane. Također napominje da Škola Gradu nije ništa dužna jer smo Gradu
poklonili Dječji vrtić, zemlju za Dječji vrtić matične škole i zgradu škole u Moslavačkoj
Slatini.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnatelja na glasanje.
Odluka je usvojena jednoglasno.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I. Daje se na besplatno korištenje športska dvorana Osnovne škole Popovača,
Vinogradska 15, Popovača i to:
-

Športski rukometni klub „Moslavac“
Športski nogometni klub „Moslavac“

II. Sportska dvorana Osnovne škole Popovača daje se na besplatno korištenje na
određeno vrijeme do kraja školske godine 2016./2017. prema dogovorenim terminima.
III. Ugovori s klubovima će se sklopiti po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog
odjela Sisačko-moslavačke županije nadležnog za školstvo.
Kako je time dnevni red iscrpljen, predsjednica Školskog odbora je zaključila
sjednicu.
Završeno u 1310 sati

Zapisnik vodila:

Predsjednica Školskog odbora:

________________
Maja Relić

_______________________
Željka Čupić

