
REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA:   602-02/17-08/01 

URBROJ: 2176-32-17-53 

Popovača, 23. svibnja 2017.  

 

ZAPISNIK 

 

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

23. svibnja 2017., u 1600 sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Željka Čupić, Dražen Čukelj, Ivica Keser, Damir Štimac, Antonija Dolenčić i Tanja 

Grabovac Šljubura (5) 

Odsutni: Roman Rosavec (1) 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole 

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 52. sjednice održane 8. svibnja 2017., 

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

dana: 
2.1. Martina Acel - na određeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto spremačice i 

pomoćne kuharice u PŠ Stružec, do povratka Katice Canjer na rad, no ne duže od 60 

dana; 

3. Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na neodređeno, puno radno 

vrijeme na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u PŠ Voloder. 

4. Razno. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  

 

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 8. svibnja 2017. 

 

 

 

 

 



AD 2. 

 2.1. Predsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.  

Obzirom je istekao ugovor o radu odlukom ravnatelja na 15 dana, potrebna je daljnja  

suglasnost Školskog odbora za nastavkom radnog odnosa s Martinom Acel na određeno, puno 

radno vrijeme do povratka Katice Canjer na rad. 

 

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 Martinom Acel na radnom 

mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Stružec, na određeno, puno radno 

vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, ali ne dulje od 60 dana. 

 

 II.  Ugovor o radu sklopit će se 24. svibnja 2017.  

 

AD 3. 

Predsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.  

Nakon dobivene suglasnosti od Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji 

od 8. svibnja 2017. za raspisivanje natječaja za učitelja/icu razredne nastave u PŠ Voloder na 

neodređeno, puno radno vrijeme, raspisan je natječaj na koji se javilo ukupno 28 kandidata 

(dvadesetosam) kandidata. Natječaj je trajao od 9. do 17. svibnja 2017. i bio je objavljen na 

oglasnoj ploči i internet stranici Škole te oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. Svi kandidati prema priloženoj natječajnoj dokumentaciji zadovoljavaju 

uvjetima natječaja. 

Ravnatelj za radno mjesto učiteljice razredne nastave u PŠ Voloder na neodređeno, 

puno radno vrijeme predlaže Martinu Klanjčić iz Popovače, diplomiranu učiteljicu s 

pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik, koja je najduže radila na 

zamjenama u Osnovnoj Školi Popovača.  

Od 2009. godine povremenim zamjenama za  bolovanja, Martina Klanjčić ukupno je 

pet i pol godina provela kao zamjena u Školi od kojih zadnje dvije školske godine upravo na 

radnom mjestu za koje je i raspisan natječaj, a kao zamjena za bolovanje učiteljice koja ove 

školske godine odlazi u mirovinu.  

Pedagoški kontinuitet, dužina radnog staža, samohrana majka maloljetnog dijeteta kao 

i predanost poslu te samo riječi hvale roditelja razlozi su zbog kojih ravnatelj predlaže upravo 

Martinu Klanjčić za to radno mjesto. 

 

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 Martinom Klanjčić na 

radnom mjestu učiteljice razredne nastave u PŠ Voloder, na neodređeno, puno 

radno vrijeme. 

 



II.  Prije zasnivanja radnog odnosa zatražit će se od Ministarstva pravosuđa 

izvadak iz kaznene evidencije, a sve u skladu s čl. 106. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

AD 3.  

Razno.  

Ništa. 

 

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

sjednicu. 

 

Završeno u 1625 sati 

 

 Zapisnik vodila:                         Predsjednica školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

     Maja Relić                              Željka Čupić 


