REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/19-08/01
URBROJ: 2176-32-19-02
Popovača, 6. veljače 2019.

ZAPISNIK
38. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
6. veljače 2019., u 1400 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Ivica Radman, Maja Loina, Darko Rakić, Dunja Miović (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Krunoslav Božićek, Marija Jozić (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dubravka Tadić- voditeljica računovodstva
Zapisnik vodi: Matea Rokić – tajnica Škole
Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, Ivica Radman pozdravilo je sve
nazočne i nakon što je utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora
da bi se mogle donositi pravovaljane odluke (4), predložio je usvajanje dnevnog reda:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje Zapisnika s 37. sjednice Školskog odbora održane 27. prosinca 2018.
Usvajanje financijskog izvještaja za 2018. godinu
Imenovanje zamjenika ravnatelja.
Davanje suglasnosti za korištenje prostora sportske dvorane
Donošenje Statuta OŠ Popovača
Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednik Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik sa 37. sjednice Školskog odbora
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa 37. sjednice Školskog odbora održane 27. prosinca 2018.
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AD 2.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ voditeljici računovodstva Dubravki Tadić.
Obrazlaže da su materijali i objašnjenja financijskog izvještaja dostavljeni uz poziv za
sjednicu. Objašnjava da je ukupan prihod 13.009.466,42, a ukupan rashod 13.111.616,03.
Manjak prihoda na dan 31.12.2018. nastao je zbog rashoda koji terete 2018. godinu, a za
njih nismo dobili prihode u 2018. već će prihodi stići u 2019. godini.
Nitko nema pitanja. Predsjednik školskog odbora poziva na glasanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
Usvaja se financijsko izvješće za 2018. godinu

AD 3.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj predlaže Manuelu
Kujundžić za zamjenicu ravnatelja. Manuela Kujundžić, profesorica arheologije i
povijesti, radila je na svim projektima koji su se provodili u školi i ostvarila puno rezultata
u svom radu u školi. Iz tog razloga ravnatelj smatra da s punim pravom predlaže nju za
zamjenika ravnatelja.
Predsjednik školskog odbora poziva na glasanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.
II.

o imenovanju Manuele Kujundžić zamjenicom ravnatelja.
odluka stupa na snagu danom donošenja

AD 4.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj govori da sukladno odluci
Školskog odbora KLASA: 602-02/18-08/01, URBROJ: 2176-32-18-126, o visini najma
za korištenje prostora športske dvorane, predlaže dati dvoranu u najam udruzi za
rekreaciju “FIT LIFE“.
Predsjednik školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o davanju prostora školske dvorane na korištenje
I.
II.

Daje se u najam sportska dvorana Osnovne škole Popovača, Vinogradska 15
udruzi za rekreaciju „FIT LIFE“
Visina najma za korištenje prostora dvorane iznosi 60 kuna po satu
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AD 5.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj govori da je izmijenjen
Zakon o osnovnom školstvu te je zbog toga potrebno izmijeniti Statut. U županiji je
dogovoreno da se usuglase Statuti, te je i Statut OŠ Popovača prilagođen novim
izmjenama. Veće izmjene odnose se na postupak biranja ravnatelja i to što ravnatelj ne
mora tražiti suglasnost Školskog odbora za javne nabave iznad 20.000 kuna, već se taj
prag pomaknuo na 100.000 kuna. Tekst cijelog statuta svi članovi Školskog odbora dobili
su uz poziv na sjednicu.
Nitko nema pitanje, predsjednik školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.
II.
III.

Na 38. sjednici održanoj dana 6. veljače 2019., Školski odbor jednoglasno je
prihvatio donošenje novog Statuta OŠ Popovača.
Prijedlog novoga Statuta prosljeđuje se Sisačko-moslavačkoj županije radi
davanja prethodne suglasnosti.
Stupanjem na snagu novog statuta, prestaje važiti Statut od 27. travnja 2017.

AD 6.
Ravnatelj pod ovom točkom govori da se radovi na stolariji u područnim školama privode
kraju. PŠ Potok je kompletno renovirana.
Sjednica je privedena kraju u 1500 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik Školskog odbora:

________________
Matea Rokić

_______________________
Ivica Radman

3

