
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/17-08/01 

URBROJ: 2176-32-17-28 

Popovača, 14. ožujka 2017.  

 

ZAPISNIK 

 

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

14. ožujka 2017., u 1230 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Željka Čupić, Tanja Grabovac Šljubura, Ivica Keser i Dražen Čukelj (4) 

Odsutni: Damir Štimac, Antonija Dolenčić i Roman Rosavec (3) 

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

povjerenica SHU 

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 48. sjednice održane 21. veljače 2017., 

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

dana: 

- Nikica Katić – na određeno, puno radno vrijeme, do povratka Damira Štimca na rad. 

3. Usvajanje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Popovača. 

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 sjednice Školskog odbora održane 21. veljače 2017. 

 

AD 2. 

 Predsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.  

Obzirom Damir Štimac, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, koristi svoje zakonsko 

pravo na roditeljski dopust, bilo je potrebno pronaći zamjenu. Nikica Katić je magistar 

kineziologije s položenim stručnim ispitom, a ovih 15 dana što je bio zaposlen odlukom 

ravnatelja pokazao se kao izvrstan učitelj te ravnatelj traži suglasnost Školskog odbora da se 



ugovor o radu produži do 60 dana. Natječaj neće biti potrebno provoditi jer se Damir Štimac 

vraća na rad 1. svibnja 2017. 

 

Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

I.  Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Nikicom Katićem na radnom 

mjestu učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno, puno radno vrijeme 

jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, do povratka Damira Štimca s 

roditeljskog dopusta, ali ne dulje od 60 dana. 

 

II.  Ugovor o radu sklopit će se 15. travnja 2017. 

 

AD. 3  

Predsjednica školskog odbora daje riječ tajnici škole Maji Relić.  

Maja Relić ukratko obrazlaže razloge izmjene Statuta Osnovne škole Popovača. 

Obzirom su 11. siječnja 2017.  stupile na snagu Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za 

izricanje pedagoških mjera te 21. siječnja 2017. Izmjene i dopune Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 07/17), zakonska obveza školske ustanove je da 

odredbe Statuta uskladi s istima.  

Osim navedenih promjena, ispravljene su i neke manje greške u Statutu te je dodan 

novi stavak u članku 25. Statuta, a vezano uz početak postupka izbora članova Školskog 

odbora jer do sada to nije bilo detaljnije uređeno.  

 

Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Osnovne škole Popovača. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

I.  Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Popovača. 

 

II.  Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta prosljeđuje se Sisačko-moslavačkoj županiji 

radi davanja prethodne suglasnosti. 

 

AD 4. Ništa.  

 

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

sjednicu. 

Završeno u 1300 sati 

 

 Zapisnik vodila:                         Predsjednica školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić 


