
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/17-08/01 

URBROJ: 2176-32-17-02 

Popovača, 17. siječnja 2017.  

 

ZAPISNIK 

 

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

17. siječnja 2017., u 1600 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Tanja Grabovac Šljubura, Ivica Keser, Roman Rosavec, Damir Štimac 

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

Odsutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Antonija Dolenčić (3) 

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

povjerenica  

Zapisnik vodi: Maja Relić – tajnica Škole 

     

Tanja Grabovac Šljubura – zamjenica predsjednice Školskog odbora  Osnovne škole 

Popovača (dalje u tekstu: predsjedavateljica), 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 45. sjednice održane 20. prosinca 2016., 

2. Donošenje Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, 

3. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih vozila škole, 

4. Donošenje Pravilnika o sustavu video nadzora u Osnovnoj školi Popovača, 

5. Razno. 

 

Ravnatelj Dražen Mlakar traži dopunu dnevnog reda na način da se dodaju sljedeće točke: 

 Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi - Valentine 

Milas Vdović – puno radno vrijeme, do kraja nastavne 2016./2017. godine, 

 Davanje suglasnosti za nabavu padajuće mreže u školskoj športskoj dvorani, 

 Davanje suglasnosti za izmjenu djela stolarije u Područnim školama Osekovo i 

Stružec. 

 

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. 

 Predsjedavateljica Tanja Grabovac Šljubura daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

Dražen Mlakar ukratko obrazlaže razloge donošenja novog Pravilnika o organizaciji rada i 

sistematizaciji radnih mjesta. Naime, prosvjetna inspektorica Barbara Marenić, rješenjem koje 

je Škola zaprimila 21. prosinca 2016.,  naredila je da se Pravilnik donesen na 37. sjednici 

Školskog odbora 18. srpnja 2016. izmijeni uz obrazloženje da članak 7. točka 7. Pravilnika 

nije u skladu s člankom 2., stavkom 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja 

u knjižničarskoj struci, te da članak 7. točka 5. Pravilnika nije u skladu s odredbom članka 6., 

stavka 4. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim 

poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi. Za navedeno inspektorica je dala rok od 30 dana 

od dana zaprimanja rješenja što je 20. siječnja 2017.  

Tajnica škole, Maja Relić upoznaje članove Školskog odbora s izmjenama u novom 

Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta na način da sada u članku 7., 

točka  2., podtočka 2.6. stoji: „prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi te Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.“,te u 

stavku 7., točka 3., podtočka 3.5., stoji: „rukovođenje i briga o radu kotlovnice, toplinskih 

stanica i drugih uređaja grijanja, obavljanje popravaka u školi, održavanje prilaza i ulaza u 

školu, održavanje objekta škole i okoliša, poslovi dežurstva te drugi poslovi koji proizlaze iz 

godišnjeg plana i programa rada osnove škole.“ Osim tih bitnih bilo je i nekih drugih manjih 

izmjena, a više nomotehničkog karaktera. 

 

Predsjedavateljica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

 

Školski odbor donosi: 

ODLUKU 

  

I. Usvaja se Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta. 

  

 II. Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči škole. 

 

AD 3. 

 Predsjedavateljica Tanja Grabovac Šljubura daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

Dražen Mlakar ukratko obrazlaže razloge donošenja novog Pravilnika o korištenju službenih 

vozila škole. Obzirom je trenutno važeći Pravilnik o korištenju službenih vozila škole iz 1984. 

godine zastarjeli, potrebno ga je u potpunosti zamijeniti novim.  

 Tajnica škole Maja Relić upoznaje članove Školskog odbora s bitnim odredbama 

Pravilnika, odnosno poslovima za koje se mogu upotrijebiti službena vozila škole, način 

korištenja istih, odgovornost, naknada štete i dr. 

 

Predsjedavateljica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

I.  Usvaja se Pravilnik o korištenju službenih vozila škole. 

 



II. Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči škole. 

 

AD 4. 

 Predsjedavateljica Tanja Grabovac Šljubura daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

Dražen Mlakar ukratko obrazlaže razloge donošenja Pravilnika o sustavu video nadzora u 

Osnovnoj školi Popovača. Podaci prikupljeni video nadzorom predstavljaju osobne podatke i 

kao takvi podliježu zaštiti osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

Pitanje korištenja nadzornih uređaja u radnim prostorijama poslodavca uređeno je i Zakonom 

o zaštiti na radu kao i Zakonom o radu. Video nadzor u Osnovnoj školi Popovača uveden je iz 

razloga zaštite sigurnosti učenika, radnika i svih drugih osoba koje se nađu u školi kao i za 

sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih prema školskoj imovini od krađe, oštećenja, 

uništenja i sl. Temeljem odredbi navedenih zakona dužnost je poslodavca da video nadzor 

uredi internim aktom (pravilnikom) te je isto učinjeno. 

Članovi Školskog odbora predlažu da bi bilo dobro video nadzor uvesti i u sportsku 

dvoranu škole, upravo zbog toga što se prostor dvorane daje u najam vanjskim korisnicima. 

Ravnatelj Dražen Mlakar kaže da je trenutno video nadzorom obuhvaćen samo ulaz/izlaz u 

dvoranu no da je otvoren za sve prijedloge. 

 

Predsjedavateljica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

I.  Usvaja se Pravilnik o sustavu video nadzora u Osnovnoj školi Popovača. 

 

II. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči škole.  

 

AD 5. 

 Predsjedavateljica Tanja Grabovac Šljubura daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

Ravnatelj Dražen Mlakar obrazlaže razloge potrebe za pomoćnika u nastavi. Naime, kako je 

škola dobila samo tri pomoćnika u nastavi, a potrebno ih je više, upućen je dopis prema Gradu 

Popovači te je odobren jedan pomoćnik u nastavi na teret Grada. Ravnatelj za pomoćnika u 

nastavi predlaže Valentinu Milas Vdović, koja je s učenikom kojemu je potreban pomoćnik 

već radila i koja ima iskustva u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. Prema Zakonu o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje u tekstu: ZOOOSŠ) za zapošljavanje 

pomoćnika u nastavi ne primjenjuje se članak 107. kojim je propisan postupak zasnivanja 

radnog odnosa na temelju natječaja, pa školska ustanova nije obvezna raspisati natječaj. 

Međutim, nije izuzeta primjena članka 114. ZOOOSŠ-a prema kojoj pri zasnivanju radnog 

odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora, pa je ta suglasnost 

potrebna. 

 

Predsjedavateljica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 



I.  Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Valentinom Milas Vdović na 

radnom mjestu pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju, na 

određeno, puno radno vrijeme.  

 

II.  Ugovor o radu trajat će do kraja nastavne 2016./2017. godine. 

 

AD 6. 

 Predsjedavateljica Tanja Grabovac Šljubura daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

Ravnatelj Dražen Mlakar traži suglasnost za nabavu padajuće mreže u sportskoj dvorani 

škole. Kako će nabava iste možda prelaziti iznos od 20.000,00 kuna potrebna mu je suglasnost 

Školskog odbora. 

 

Predsjedavateljica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

I.   Daje se suglasnost ravnatelju Osnovne škole Popovača za provođenje javne 

nabave za nabavu padajuće mreže u sportskoj dvorani Osnovne škola 

Popovača. 

 

II.  Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

  

AD 7. 

 Predsjedavateljica Tanja Grabovac Šljubura daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

Ravnatelj Dražen Mlakar obrazlaže razloge potrebe zamjene postojeće stolarije novom. 

Obzirom je dio vanjske stolarija na Područnim školama Osekovo i Stružec dosta dotrajala 

potrebno je istu zamijeniti novom. 

 

Predsjedavateljica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi: 

ODLUKU 

 

I.   Daje se suglasnost ravnatelju Osnovne škole Popovača za provođenje javne 

nabave za izmjenu dijela postojeće vanjske stolarije na Područnim školama 

Osekovo i Stružec novom. 

 

II.  Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  

AD 8. 

Članovi Školskog odbora imaju primjedbu na neočišćen snijeg ispred Škole. Ravnatelj 

Dražen Mlakar kaže da je snijeg na dan početka škole 16.1. bio potpuno očišćen i parkiralište 

posipano šljunkom. Međutim, kako ga je s noći 16.1. na 17.1. napadalo i još uvijek pada, a 

ralice nisu došle zamoliti će Grad Popovaču da pošalju ralicu da snijeg počiste i kod matične i 

područnih škola Jelenska i Osekovo. 

 



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

sjednicu. 

 

Završeno u 1635 sati 

 

  

 

 Zapisnik vodila:                Zamjenica predsjednice Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                     Tanja Grabovac Šljubura 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


