
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/17-08/01 

URBROJ: 2176-32-17-35 

Popovača, 27. travnja 2017.  

 

ZAPISNIK 

 

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

27. travnja 2017., u 1230 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Željka Čupić, Tanja Grabovac Šljubura, Ivica Keser i Damir Štimac (4) 

Odsutni: Dražen Čukelj, 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 50. sjednice održane 27. ožujka 2017., 

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

dana: 

- Ivana Žilić - na određeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto domara-školskog 

majstora, do dobivanja suglasnosti MZO za raspisivanje natječaja, no ne duže od 60 dana; 

3. Donošenje Odluke o davanju prostora školske ustanove na privremeno korištenje Dječjem 

vrtiću Popovača; 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Popovača; 

5. Davanje suglasnosti za nabavu namještaja za Osnovnu školu Popovača; 

6. Davanje suglasnosti za nabavu stolarije (izmjena stolarije u područnim školama Osekovo i 

Stružec); 

7. Razno. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen uz izbacivanje 6. točke dnevnog reda 

jer je o istoj odlučeno na sjednici Školskog odbora održanoj 17. siječnja 2017. 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 27. ožujka 2017. 



 

AD 2. 

 Predsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.  

Obzirom još nismo dobili potrebnu suglasnost nadležnog Ministarstva znanosti i 

obrazovanja za raspisivanje natječaja na neodređeno, puno radno vrijeme, potrebno je 

odlukom Školskog odbora produžiti ugovor o radu za Ivanu Žilić na 60 dana, odnosno do 

okončanja postupka natječaja ako suglasnost pristigne prije isteka roka od 60 dana.  

 

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 Ivanom Žilić na radnom 

mjestu domara, na određeno, puno radno vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi 

odgodu, do okončanja postupka natječaja, ali ne dulje od 60 dana. 

 

 II.  Ugovor o radu sklopit će se 9. svibnja 2017.  

 

AD 3. 

Predsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.  

Obzirom uskoro ističe vrijeme na koje je dan u zakup poslovni prostor Osnovne škole 

Popovača Dječjem vrtiću Popovača, potrebno je isti obnoviti na isti vremenski period.  

 

Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi  

ODLUKU 

 

I.  Daje se u zakup poslovni prostor Osnovne škole Popovača Dječjem vrtiću 

Popovača na određeno vrijeme od 31. svibnja 2017. do 1. lipnja 2018. godine. 

 

II. Prijedlog Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora prosljeđuje se Sisačko-

moslavačkoj županiji radi davanja prethodne suglasnosti. 

 

AD 4.  

Predsjednica Školskog odbora daje riječ Maji Relić. 

Župan Sisačko-moslavačke županije dao je suglasnost na naš prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama statuta te je sada potrebno donesti i samu odluku kako bi se 

izmijenjeni članci mogli početi primjenjivati.  

 

Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

Školski odbor donosi  

 

 

 



ODLUKU 

 

I. Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama statuta Osnovne škole Popovača.  

 

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

 

AD 5.  

 Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru. 

 Sukladno čl. 24. Statuta Osnovne škole Popovača potrebna je odluka Školskog odbora 

obzirom se radi o investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 20.000,00 kn. Plan je 

preurediti knjižnicu i pojedine urede Osnovne škole Popovača, obzirom je namještaj dotrajao i 

nije više praktičan, a planira se srušiti i pregradni zid te knjižnicu učiniti većom i svjetlijom.  

 

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 provođenje javne 

nabave za nabavu školskog namještaja u Osnovnoj školi Popovača. 

 

II.  Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

AD 6. 

Razno.  

Ništa. 

 

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

sjednicu. 

 

Završeno u 1245 sati 

 

 Zapisnik vodila:                         Predsjednica školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić 


