
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/16-08/01 

URBROJ: 2176-32-16-56 

Popovača, 20. prosinca 2016.  

 

ZAPISNIK 

 

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

20. prosinca 2016., u 1400 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Damir Štimac i Ivica Keser (4) 

Odsutni: Roman Rosavec, Antonija Dolenčić, Tanja Grabovac Šljubura (3) 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Tamara Đurđević Filipović – sindikalna 

povjerenica 

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 44. sjednice održane 13. prosinca 2016. 

2. Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme do 60 

dana: 

a.  Ivana Žilić – na određeno, puno radno vrijeme do okončanja natječajnog postupka po 

dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

3. Donošenje odluke o nenastavnim danima 12. i 13. siječnja 2017.  

4. Davanje suglasnosti za nabavu zastora za učionice. 

5. 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 

 

 Usvajaju se zapisnici sa sjednice Školskog odbora održane 13. prosinca 2016. 

 

AD 2. 

 2.1. Predsjednica Školskog odbora Željka Čupić daje riječ ravnatelju Draženu 

Mlakaru. 



Ivana Žilić radila je u Osnovnoj školi Popovača kao zamjena za Ružu Žilić na radnom 

mjestu domara. Obzirom da je Ruža Žilić s 16. prosincem 2016. otišla u starosnu mirovinu 

ugovor o radu na određeno vrijeme s Ivanom Žilić sklopljen zbog zamjene prestaje s danom 

prestanka ugovora o radu osobe koju se zamjenjuje, jer više ne postoji razlog zbog kojega je 

taj ugovor sklopljen. Kako još nije dobivena suglasnost od Ministarstva znanosti i 

obrazovanja nije se mogao provesti javni natječaj za radno mjesto domara na neodređeno, 

puno radno vrijeme iz kojeg razloga ravnatelj predlaže Ivanu Žilić zaposliti na razdoblje do 

60 dana tj. do okončanja postupka natječaja po dobivanju suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja kao i suglasnosti Ureda državne uprave u županiji. 

 

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 Žilić na radnom 

mjestu domara, na određeno, puno radno vrijeme. 

  

 II. Ugovor o radu će se sklopiti s 21. prosincem 2016. godine. 

 

AD 3. 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 14. prosinca 2016. donijelo je Preporuku vezano 

uz Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika 

osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. prema kojoj se daje mogućnost  

školskim odborima da donesu odluku prema kojoj će drugo obrazovno razdoblje umjesto 12. 

započeti 16. siječnja 2017. 

 

 Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

I.  12. i 13. siječnja 2017. određuju se nenastavnim danima. 

 

II. Nastava u drugom obrazovnom razdoblju počinje 16. siječnja 2017. godine. 

 

AD 4. 

 Obzirom se mijenja dio postojeće vanjske drvene stolarije PVC stolarijom, kada 

radovi budu gotovi trebati će staviti i odgovarajuće zastore. 

  

Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi: 

ODLUKU 

 



I.   Daje se suglasnost ravnatelju Osnovne škole Popovača za nabavu zastora za 

učionice. 

 

II.  Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  

AD 5. 

Ništa. 

 

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

sjednicu. 

 

Završeno u 1430 sati 

 

  

 

 Zapisnik vodila:      Predsjednica Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


