
                   
 

REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA: 602-02/21-08/01 

URBROJ: 2176-32-21-68 

Popovača, 16. rujna 2021.g. 

 

Z A P I S N I K 
 

 

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

14. rujna 2021. u 14:00 h u OŠ Popovača. 

Prisutni: Darko Rakić, Maja Hainc, Dunja Mijović, Danijela Kundrata 

Odsutni: predstavnici osnivača ( škola još nije dobila obavijest o novim članovima ŠO) 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Gordana Jagnić Nenadić - tajnica škole 

Zapisnik vodi: Gordana Jagnić Nenadić – tajnica Škole 

     

    Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, Darko Rakić, pozdravio je sve 

nazočne i utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora da bi se 

mogle donositi pravovaljane odluke, četiri (4) člana.   

Predlaže slijedeći  

 

D N E V N I  R E D 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 3.sjednice ŠO održane 08.rujna 2021. u 12:00 h 

2. Donošenje Odluke o osnivanju Školskog sportskog društva OŠ Popovača i  

Donošenje Odluke o imenovanju voditelja ŠSD-a OŠ Popovača 

Usvajanje Poslovnika ŠSD-a OŠ Popovača 

3. Donošenje Odluke o  imenovanju povjerenstva za otpis knjižnične građe nakon 

provedene revizije 

4. Razno 

 

AD 1. 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja PRVU točku dnevnog reda. Prisutni nemaju 

primjedbi na zapisnik. 

Predsjednik predlaže usvojiti zapisnik sa 3.sjednice ŠO. 

Zapisnik je sa četiri ( 4) glasa jednoglasno usvojen. 

Školski odbor donosi 

ODLUKU  

Usvaja se Zapisnik sa 3 sjednice ŠO održane 08.rujna 2021. u 12:00 h 

AD 2. 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja DRUGU  točku dnevnog reda. 

Ravnatelj govori o važnosti obnavaljanja Školskog sportskog društva u OŠ Popovača. Ono je 

postojalo davno prije te se javila želja za ponovnim pokretanjem društva, osobito nakon 



pandemije. Naglasak je na važnosti osnivanja društva radi promicanja zdravijeg i aktivnijeg 

načina života. Stoga Ravnatelj predlaže da se donese Odluka o osnivanju društva. 

Predsjednik Školskog odbora je predložio glasanje. 

Školski odbor sa četiri (4) glasa za jednoglasno 

 

donosi 

ODLUKU 

Usvaja se Prijedlog i donosi se Odluka o osnivanju Školskog sportskog društva OŠ Popovača 

 

Zatim Ravnatelj predlaže Danijela Markešića, vjeroučitelja zaposlenog u OŠ Popovača, kao 

voditelja Školskog sportskog društva. Učitelj je pokazao veliki interes i volju za rad. 

Predsjednik Školskog odbora je predložio glasanje. 

Školski odbor sa četiri (4) glasa za jednoglasno 

 

donosi 

ODLUKU 

O imenovanju Danijela Markešića za voditelja Školskog sportskog društva OŠ Popovača 

 

Ravnatelj zatim govori o nužnosti donošenja Poslovnika Školskog sportskog društva. 

Poslovnik je osnovni akt nužan za normiranje načina i uvjeta rada te stoga predlaže donošenje 

istog. 

Predsjednik Školskog odbora je predložio glasanje. 

Školski odbor sa četri (4) glasa za jednoglasno 

 

donosi 

ODLUKU 

Usvaja se Poslovnik Školskog sportskog društva OŠ Popovača 

 

AD 3. 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja TREĆU  točku dnevnog reda i daje riječ Ravnatelju. 

Ravnatelj govori kako je potrebno donijeti odluku o imenovanju povjerenstva za otpis 

knjižnične građe nakon provedene revizije. 

Predsjednik Školskog odbora je predložio glasanje. 

 

Školski odbor sa četiri (4)  glasa jednoglasno  donosi  

 

ODLUKU 

Usvaja se Prijedlog i donosi se Odluke o imenovanju povjerenstva za otpis knjižnične građe 

nakon provedene revizije 

AD 4. 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja ČETVRTU  točku dnevnog reda-razno  i prepušta 

riječ Ravnatelju.  

Ravnatelj govori o odličnom uspjehu učenica na festivalu u Krapini te na voloderskim 

jesenima 2021.g. 

Nema daljnjih pitanja te je predsjednik zaključio sjednicu. 

Sjednica je privedena kraju u 14:45 sati. 

 

 

 Zapisnik vodila:                          Predsjednik Školskog odbora: 

Gordana Jagnić Nenadić        Darko Rakić 


