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REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA: 602-02/19-08/01 

URBROJ: 2176-32-19-08 

Popovača, 27. veljače 2019. 

 

Z A P I S N I K 
 

 

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

27. veljače 2019., u 1330  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 

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: 

 

 

 D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora održane 6. veljače 2019. 

2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju spremačice 

3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju učitelja/ice 

njemačkog jezika 

4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju učitelja/ice 

glazbene kulture 

5. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju učitelje/ice 

engleskog jezika 

6. Davanje prijedloga i mišljenja o zamolbi učitelja za dopunu satnice do punog radnog 

vremena.  

7. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.  
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AD 1. 

 

Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik. 

Predsjednik Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik sa 38. sjednice Školskog odbora 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Školski odbor donosi  

 

ODLUKU 

 

 Usvaja se zapisnik sa 38. sjednice Školskog odbora održane 6. veljače 2019. 

 

 

AD 2. 

 

Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj govori da je na natječaj za 

spremačicu na određeno radno vrijeme, pristiglo 6 molbi. To su: Silvija Mihaljević iz 

Potoka, Marija Andlar iz Gornje Jelenske, Marijana Mikulić iz Osekova, Irena Kanliev 

iz Popovače, Daria Nebosenko iz Siska i Mišo Lotina iz Petrinje koji se poziva na 

prednost pri zapošljavanju. Mišo Lotina dostavio je potvrdu o statusu HRVI iz 

domovinskog rata, IX skupine s 30% oštećenja organizma za stalno. Da bi ostvarila 

pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. 

stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim 

njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete 

za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili 

oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa te ovisno 

o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju. Prema tome dužan je dostaviti 

dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i 

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje ne stariju od mjesec dana. Mišo Lotina dostavio je potvrdu Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ali od 

30.11.2018. godine. Samim time nije dostavio potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje 

prava prednosti pri zapošljavanju. Ravnatelj predlaže Marijanu Mikulić koja je već u 

nekoliko navrata radila u Osnovnoj školi Popovača i prezadovoljan je njenim radom.  

 Predsjednik školskog odbora poziva na glasanje  

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU 

I. Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijanom Mikulić na radnom 

mjestu spremačice i pomoćne kuharice, na određeno, puno radno vrijeme do 

povratka djelatnice Vesne Puhek na rad.  

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

AD 3. 

 

Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj govori da je učiteljica 

njemačkog jezika Magdalena Adamčević Čolić na porodiljnom te je potrebno zaposliti 

zamjenu. Na natječaj je pristigla samo jedna molba od Petre Diklić, diplomirane 

učiteljice razredne nastave uz pojačani predmet povijest. Petra Diklić već radi u školi na 
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određeno vrijeme od 60 dana. Ona ne ispunjava uvijete ali već je i u drugim školama 

predavala njemački i zadovoljan je njenim radom. Stoga ravnatelj traži prethodnu 

suglasnost za zapošljavanje Petre Diklić na određeno, puno radno vrijeme na radnom 

mjestu učitelja njemačkog jezika.  

Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. 

Školski odbor jednoglasno donosi  

 

     ODLUKU 

 

I.  Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Petrom Diklić na radnom 

mjestu učiteljice njemačkog jezika, na određeno, puno radno vrijeme do 

povratka Magdalene Adamčević Čolić na rad, odnosno do okončanja 

ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, a najduže do 6. kolovoza 2019. 

godine. I to u skladu sa člankom 107. stavkom 12. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  

II.  Ugovor o radu sklopit će se 4. ožujka 2019.  

 

AD 4. 

 

Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj govori da je ponovljen 

natječaj za učitelja glazbene kulture, na određeno puno radno vrijeme do povratka 

ravnatelja na rad. Natječaj je ponovljen jer je Irena Mikšić koja je primljena na to radno 

mjesto nestručna zamjena pa se prema članku 107. stavku 12. Zakona o odgoju i 

obrazovanju natječaj mora ponoviti za 5 mjeseci. Na natječaj su se javile 2 osobe: 

Valentina Protolipacz, magistra muzike iz Zagreba i Irena Mikšić, magistra primarnog 

obrazovanja iz Siska. Valentina Protolipacz ima prednost jer je magistra muzike, ali je 

mailom odustala od radnog mjesta. Iz tog razloga ravnatelj predlaže da se ponovno 

sklopi ugovor o radu sa Irenom Mikšić koja je i do sad radila na tom radnom mjestu, sa 

čijim je radom zadovoljan.  

Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje 

Školski odbor jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

 

I. Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Irenom Mikšić na radnom 

mjestu učiteljice glazbene kulture, na određeno, puno radno vrijeme do povratka 

Dražena Mlakara na rad, odnosno do okončanja ponovljenog natječaja u roku od 

5 mjeseci, a najduže do 6. kolovoza 2019. godine. I to u skladu sa člankom 107. 

stavkom 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  

II. Ugovor o radu sklopit će se 4. ožujka 2019. 

 

 

AD 5. 

 

Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj govori da su se na natječaj 

za učitelja engleskog jezika na određeno, puno radno vrijeme do povratka Snježane 

Pavić, javile 4 osobe. Željko Belinić, sveučilišni prvostupnik engleskog jezika i 

književnosti i boiiemistike iz Popovače, Ivana  Tomac, diplomirani učitelj s pojačanim 

programom iz engleskog iz Popovače, Marko Feješ, magistar edukacije engleskog 

jezika i književnosti i magistar pedagogije iz Osijeka i Melita Lukačević, magistra 
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primarnog obrazovanja. Marko Feješ ima prednost ali je porukom odustao od radnog 

mjesta. Ivana Tomac ima prednost kao diplomirani učitelj s pojačanim programom iz 

engleskog nad preostalim kandidatima. Iz tog razloga ravnatelj traži prethodnu 

suglasnost da se sklopi ugovor o radu sa Ivanom Tomac. 

Predsjednik školskog odbora poziva na glasanje.  

Školski odbor jednoglasno donosi  

 

ODLUKU 

I. Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Tomac na radnom 

mjestu učiteljice engleskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme do povratka 

djelatnice Snježane Pavić na rad.  

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

AD 6. 

 

Predsjednik Školskog odbora zamolio je ravnatelja da pročita na glas Zamolbu Mire 

Matijaša za dopunu satnice do punog radnog vremena. Ravnatelj je pročitao zamolbu na 

glas. Miro Matijaš je naslovio svoj zahtjev na ravnatelja i Školski odbor, te je ravnatelj 

zatražio mišljenje Školskog odbora. Miro Matijaš se poziva na čl. 41. Pravilnika o 

normi učitelja u osnovnoj školi te traži 2 sata informatike jer ima certifikat MZO 

položen za voditelja informatičke učionice od 27.6.1997. godine koji dokazuje 

preslikom radne knjižice. Ravnatelj iznosi da je u školi zaposlen učitelj informatike koji 

drži 2 sata izborne nastave te da nema osnove da se učitelju oduzima satnica da bi se 

dala drugome koji nije zaposlen na radno mjesto učitelja informatike već je primljen na 

radno mjesto učitelja tehničke kulture. Također, članak 41. nalazi se u prijelaznim i 

završnim odredbama, a donesen je novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi koji je na snazi od 04.08.2017. godine. Također, poziva se na dopunu 

pravilnika u članku 5. st. 7., odnosi se na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 

o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, koji navodi 

da klub mladih tehničara nosi 2 sata tjedno. Radnik je upućen da klub mladih tehničara 

treba osnovati, kako to još uvijek nije učinio, nema osnove za 2 sata tjedno. Miro 

Matijaš napominje da ima potvrdu položene zaštite na radu što uključuje 1 sat tjedno. 

Prema Zakonu o zaštiti na radu, svi radnici dužni su položiti zaštitu na radu te to ne nosi 

nikakve dodatne privilegije niti 1 sat na satnicu. Također Miro Matijaš je potpisao 

sporazum kojim u OŠ Zorke Sever ima dopunu satnice do punog radnog vremena te već 

ima puno radno vrijeme. Darko Rakić objašnjava da je za osnivanje kluba mladih 

tehničara potrebno poštovati proceduru osnivana i da mora imati sve elemente kao i 

svaki klub koji se osniva. Školski odbor smatra zahtjev neutemeljenim, te smatra da 

nema osnove za dopunu satnice do punog radnog vremena.  
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AD 7. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednik Školskog odbora konstatirao je da je dio 

djece otišao u Jasenovac, zanima ga da li je to u planu i programu rada. Ravnatelj 

odgovara da je to u kurikulumu na strani 99. te čita iz kurikuluma. Radi se o 

poludnevnoj ekskurziji autobusom. Ivica Radman pita što je sa djecom koja ne idu u 

Jasenovac, da li oni dobiju neopravdane sate. Ravnatelj govori da ne, nije obveza 

učenika ići.  

 

Sjednica je privedena kraju u 1400 sati. 

      

 

 

 Zapisnik vodila:                   Predsjednik Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

   Matea Rokić                           Ivica Radman 

 

 


