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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: 2176-32-19-14 

Popovača, 9. travnja 2019. 

 

Z A P I S N I K 
 

 

sa 40. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), 

održane 9. travnja 2019., u 1330  sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Maja Loina, Darko Rakić, Dunja Mijović, Krunoslav Božiček(4) 

Odsutni: Antonija Dolenčić, Ivica Radman, Marija Jozić (3) 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole 

Zapisnik vodi: Anamarija Ban – tajnica Škole 

     

Zamjenica predsjednika Školskog odbora Osnovne škole Popovača, Maja Loina 

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 (4), predložila je 

usvajanje dnevnog reda: 

 

 

 D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 39. sjednice Školskog odbora održane 27. veljače 2019. 

2. Usvajanje prijedloga Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  

3. Donošenje Statuta Osnovne škole Popovača 

4. Odlučivanje o molbi za osnivanje kluba mladih tehničara 

5. Odlučivanje o zamolbi za davanje prava građenja Dječjeg vrtića u Voloderu 

6. Davanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za ravnatelja 

7. Donošenje odluke o visini naknade za korištenje školske sportske dvorane 

8. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.  

 

 

AD 1. 

 

Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice. 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora predlaže usvajanje zapisnika sa 39. sjednice     

Školskog odbora. 
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Školski odbor sa četiri glasa donosi  

 

ODLUKU 

 

 Usvaja se zapisnik sa 39. sjednice Školskog odbora održane 27. veljače 2019. 

 

 

AD 2. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj ukratko obrazlaže 

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  u 

Osnovnoj školi Popovača te govori kako je posebno izmijenjen dio kod zapošljavanja 

branitelja, odnosno kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja te je 

uveden drugačiji i složeniji selekcijski postupak za sve kandidate. Ravnatelj moli za usvajanje 

prijedloga Pravilnika te za suglasnost za dostavu Pravilnika Uredu državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji na davanje suglasnosti.  

Školski odbor sa četiri glasa donosi 

ODLUKU 

             Usvaja se prijedlog Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Popovača te se daje          

suglasnost za dostavu prijedloga Pravilnika na suglasnost u Ured državne uprave u Županiji. 

 

AD 3. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora predstavlja točku 3 i ravnatelj se nadovezuje kako je 

prijedlog Statuta poslan u Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji na suglasnost. 

Suglasnost je dobivena te ravnatelj predlaže donošenje Statuta Osnovne škole Popovača. 

Školski odbor sa četiri glasa donosi  

 

     ODLUKU 

 

Donosi se Statut Osnovne škole Popovača. 

 

AD 4. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora predstavlja četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ 

ravnatelju. Ravnatelj je izvijestio Školski odbor o molbi za osnivanje Kluba mladih tehničara 

koju je dostavio Miro Matijaš. Ravnatelj je pročitao molbu i ukratko objasnio postupak 

osnivanja kluba, koje su zadaće i način djelovanja kluba. U skladu s tim, ravnatelj predlaže 

osnutak Kluba mladih tehničara. 

Školski odbor sa jednim glasom za osnutak Kluba i tri protiv donosi  
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     ODLUKU 

 

 

Odbija se zamolba za osnutak Kluba mladih tehničara. 

 

AD 5. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora predstavlja točku 5 dnevnog reda i prepušta riječ 

ravnatelju. Ravnatelj izvještava članove Školskog odbora o pristigloj Zamolbi za davanje 

građenja Dječjeg vrtića u Voloderu na k.č.br. 4602/1 k.o. Voloder. Budući da vlasništvo PŠ 

Voloder još nije katastarski prenešeno na OŠ Zorke Sever, mi imamo ovlast odlučiti o davanju 

traženog prava građenja.  

Zamjenica predsjednika Školskog odbora poziva na glasanje.  

Školski odbor sa četiri glasa donosi  

 

ODLUKU 

           Daje se suglasnost za davanje prava građenja Dječjeg vrtića u Voloderu na k.č.br. 

4602/1 k.o. Voloder. 

 

 

AD 6. 

 

Ravnatelj izvještava članove Školskog odbora o skorom isteku njegova mandata i traži 

suglasnost za raspisivanje natječaja za ravnatelja, koji treba raspisati minimalno 60 dana prije 

isteka njegova mandata. Zamjenica predsjednika Školskog odbora predložila je glasanje. 

Sa četiri glasa, Školski odbor je donio  

 

ODLUKU 

Daje se suglasnost za raspisivanje natječaja za ravnatelja. 

 

 

 

AD 7. 

 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora predstavlja točku 7 dnevnog reda i prepušta riječ 

ravnatelju. Ravnatelj govori kako je na snazi nova Odluka Skupštine Sisačko-moslavačke 

županije po kojoj najniža cijena najma može iznositi 100 kuna po satu. Do sada smo dvoranu 

iznajmljivali po 60 kuna po satu, ali u skladu s novom Odlukom Skupštine moramo odrediti 

novu cijenu. Ravnatelj predlaže da visina najma bude 100 kuna po satu, odnosno najmanja 

moguća cijena po novoj Odluci. 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora predlaže glasanje. 

Sa četiri glasa Školski odbor je donio  
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ODLUKU 

Daje se suglasnost za određivanje visine cijene najma školske sportske dvorane u iznosu od 

100 kuna po satu. 

 

 

AD 8. 

 

Ravnatelj izvještava članove Školskog odbora o pristigloj Zamolbi od strane Grada Popovače 

za izmještanje mjernog mjesta tehničke vode. Navedeno mjerno mjesto se trenutno nalazi na 

lokaciji izgradnje novog objekta u svrhu proširenja Dječjeg vrtića Popovača. Traži se 

izmještanje mjernog mjesta uz rub parcele objekta Osnovne škole Popovača i Dječjeg vrtića 

Popovača. Budući da je Osnovna škola Popovača korisnik postojećeg mjernog mjesta, dužni 

smo uputiti zahtjev Moslavini d.o.o. za izmještanje istog te za izdavanje tehničkih uvjeta za 

izvođenje navedenih radova. Ravnatelj moli za suglasnost Školskog odbora za upućivanje 

navedenog Zahtjeva Moslavini d.o.o. 

Sa četiri glasa, Školski odbor je donio 

ODLUKU 

 

Daje se suglasnost za upućivanje Zahtjeva Moslavini d.o.o. za izmještanje mjernog mjesta 

tehničke vode. 

 

Ravnatelj se kratko osvrnuo na nedavno održanu smotru zborova koju je organizirala Osnovna 

škola Popovača te je istaknuo kako je prezadovoljan rezultatom natjecanja. Tri zbora plasirala 

su se na državno natjecanje što je za svaku pohvalu. 

 

Sjednica je završila u 13.45 sati. 

 

 

 

 

 Zapisnik vodila:               Zamjenica predsjednika Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

   Anamarija Ban                           Maja Loina 

 

 
 


