REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/16-08/01
URBROJ: 2176-32-16-46
Popovača, 13. prosinca 2016.
ZAPISNIK
44. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
13. prosinca 2016., u 1600 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Damir Štimac i Tanja Grabovac Šljubura (4)
Odsutni: Roman Rosavec, Antonija Dolenčić, Ivica Keser (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dubravka Tadić – voditeljica
računovodstva
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. i 28. studenog 2016.
2. Usvajanje:
a. I. izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne škole Popovača za 2016. godinu;
b. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu;
3. Usvajanje:
a. Financijskog plana Osnovne škole Popovača za 2017. godinu i projekcije plana za
2018. i 2019. godinu;
b. Usvajanje Plana nabave za 2017. godinu;
4. Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme do 60
dana:
a. Ivana Osrečak – na određeno, puno radno vrijeme do povratka Krunoslave Radauš na
rad;
b. Marija Brlek – na određeno, puno radno vrijeme do povratka Antonije Posarić Sikirić
na rad;
c. Diana-Svjetlana Lendvaj – na određeno, puno radno vrijeme do povratka Darka
Rakića na rad;
5. Usvajanje Pravila učeničke Zadruge „Jelenak“
6. Donošenje odluke o davanju u zakup školske športske dvorane na besplatno korištenje
Odbojkaškom klubu „Popovača“
7. 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 zapisnike.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnike.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
ODLUKU
Usvajaju se zapisnici sa sjednica Školskog odbora održanih 21. i 28. studenog 2016.

AD 2.
2.1. i 2.2. Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ voditeljici
računovodstva Dubravki Tadić.
Dubravka Tadić ukratko obrazlaže Izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne
škole Popovača za 2016. godinu kao i I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu.
Obzirom su materijali bili poslani članovima Školskog odbora elektronskim putem isti su s
njima upoznati te nemaju pitanja i primjedbi.
Navedena dokumentacija je sastavni dio ovog Zapisnika.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Izmjene i dopune Financijskog plana
Osnovne škole Popovača za 2016. godinu kao i I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016.
godinu.
Izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne škole Popovača za 2016. godinu kao i I.
izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu su jednoglasno usvojene.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne škole Popovača za
2016. godinu.

II.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu.

AD 3.
3.1. i 3.2. Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ voditeljici
računovodstva Dubravki Tadić.
Dubravka Tadić ukratko obrazlaže Financijski plan Osnovne škole Popovača za 2017.
godinu i projekciju plana za 2018. i 2019. godinu kao i Plan nabave za 2017. godinu. Obzirom
su materijali bili poslani članovima Školskog odbora elektronskim putem isti su s njima
upoznati te nemaju pitanja niti primjedbi.
Navedena dokumentacija je sastavni dio ovog Zapisnika.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Financijski plan Osnovne škole
Popovača za 2017. godinu i projekciju plana za 2018. i 2019. godinu kao i usvojiti Plan
nabave za 2017. godinu.
Financijski plan Osnovne škole Popovača za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i
2019. godinu kao i Plan nabave za 2017. godinu su jednoglasno usvojeni.

Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Usvajaju se Financijski plan Osnovne škole Popovača za 2017. godinu i
projekcija plana za 2018. i 2019. godinu.

II.

Usvaja se Plan nabave za 2017. godinu.

AD 4.
Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
4.1. Obzirom je djelatnica Krunoslava Radauš na bolovanju bilo je potrebno osigurati
zamjenu. Ivana Osrečak je već prije radila kao njezina zamjena, upoznata je s učenicima te
zbog kontinuiteta rada ravnatelj predlaže upravo nju.
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 djalatnice Krunoslave Radauš na rad.
II.

Ugovor o radu će se sklopiti 14. prosinca 2016. godine.

4.2. Zbog odlaska na bolovanje Antonije Posarić Sikirić ravnatelj traži prethodnu
suglasnost za zapošljavanje Marije Brlek na određeno, puno radno vrijeme na radnom mjestu
učiteljice engleskog jezika.
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 Marijom Brlek na
radnom mjestu učiteljice engleskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme, a do
povratka djalatnice Antonije Posarić Sikirić na rad.
II.

Ugovor o radu će se sklopiti 14. prosinca 2016. godine.

4.3. Obzirom je djelatnik Darko Rakić još uvijek na bolovanju potrebno je odluku
ravnatelja o zapošljavanju Diane-Svjetlane Lendvaj na 15 dana produžiti odlukom Školskog
odbora, iako se djelatnik vraća s bolovanja do kraja tjedna, dakle za 3 dana.
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 DianomSvjetlanom Lendvaj na radnom mjestu učiteljice fizike, na određeno, puno radno
vrijeme, a do povratka djelatnika Darka Rakića na rad.
II. Ugovor o radu će se sklopiti 14. prosinca 2016. godine.

AD 5.
Obzirom je u Osnovnoj školi Popovača osnovana Učenička zadruga „Jelenak“ koja je
na svojoj sjednici donijela Pravila učeničke zadruge, ista je potrebno usvojiti i sa strane
Školskog odbora. Pravila su poslana članovima Školskog odbora elektronskim putem
prilikom slanja poziva na Sjednicu te su isti s njima upoznati i nemaju primjedbi.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi:
ODLUKU
I.

Usvajaju se Pravila učeničke zadruge „Jelenak“ .

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6.
Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Damir Štimac obavještava da je osnovan Odbojkaški klub „Popovača“ koji djeluje na
području Grada Popovače. Također navodi da isti nema prostor ni financija za održavanje
treninga sa zainteresiranim korisnicima kojih ima puno, a koji su ujedno i učenici Osnovne
škole Popovača te predlaže da se u tu svrhu koristi školska športska dvorana u slobodnim
terminima vikendom.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi:
ODLUKU
I.
Daje se na besplatno korištenje sportska dvorana Osnovne škole Popovača,
Popovača, Vinogradska 15, Odbojkaškom klubu „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 klubom će se sklopiti po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog
odjela Sisačko-moslavačke županije nadležnog za školstvo.

AD 7.
Ništa.
Kako je time dnevni red iscrpljen, predsjednica Školskog odbora zaključila je
sjednicu.
Završeno u 1630 sati

Zapisnik vodila:

Predsjednica Školskog odbora:

________________
Maja Relić

_______________________
Željka Čupić

