
                   
 

REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA: 602-02/21-08/01 

URBROJ: 2176-32-21-93 

Popovača, 4. studenoga 2021.g. 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

7. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane  04. 

studenoga 2021. u 12:00 h u OŠ Popovača. 

Prisutni: Darko Rakić, Maja Hainc, Dunja Mijović, Mato Fofić 

Odsutni: Katarina Uremović, Nevenka Kundrata Car, Danijela Kundrata 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole 

Zapisnik vodi: Dunja Mijović – članica Školskog odbora 

     

    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, pet  (4) članova.   

Predlaže slijedeći  

 

D N E V N I  R E D 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Školskog odbora održane 25. listopada  

2021.g u 16 h 

2. Davanje suglasnosti ravnatelju za zapošljavanje kandidata na radno mjesto  

učitelja njemačkog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno 

radno vrijeme u trajanju od 24 sata tjedno 

3. Davanje suglasnosti ravnatelju za provedbu postupka jednostavne nabave 

zbog izmjene kotla u kotlovnici 

4. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD 1. 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja PRVU točku dnevnog reda. Prisutni nemaju 

primjedbi na zapisnik. 

 

Predsjednik predlaže usvojiti zapisnik sa 6.sjednice ŠO. 

Glasanju pristupaju četiri člana ŠO. Zapisnik je sa četiri ( 4) glasa jednoglasno usvojen. 

Školski odbor donosi 

 

ODLUKU  

Usvaja se Zapisnik sa 6 sjednice ŠO održane 25. listopada  2021.g u 16 h 

 

AD 2. 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja DRUGU  točku dnevnog reda - zapošljavanje 

kandidata na radno mjesto  učitelja njemačkog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno 

vrijeme, nepuno radno vrijeme u trajanju od 24 sata tjedno. 

 

Predsjednik Školskog odbora Darko Rakić daje riječ ravnatelju koji uz obrazloženje 

objašnjava da je donio odluku o ne zasnivanju radnog odnosa.   

 

 

AD 3. 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja TREĆU  točku dnevnog reda - Davanje suglasnosti 

ravnatelju za provedbu postupka jednostavne nabave zbog izmjene kotla u kotlovnici. 

Naglašava kako je odluka školskog odbora potrebna za radove i nabave veće od 100.000 kn i 

radi pokretanja postupka javne nabave pa je potrebna suglasnost Školskog odbora. Do sada su 

poduzimane vatrogasne mjere koje se tiču popravka kotla u  kotlovnici, ali nažalost to više 

nije dovoljno i potrebno je nabaviti novi. Ravnatelj dodaje kako županija financira/sufinancira 

kupnju. Također napominje kako će se grad financirati/sufinancirati obnovu školske kuhinje. 

Radovi na zamjeni kotla obavljat će se preko zimskih praznika. 

Predsjednik Školskog odbora je predložio glasanje. 

Školski odbor sa četiri (4)  glasa jednoglasno donosi odluku o javnoj nabavi.  

 

 

AD 4. 

 

Predsjednik Školskog odbora predstavlja ČETVRTU  točku dnevnog reda- Razno. 

Daje riječ Ravnatelju g.Draženu Mlakaru.  

 

G.Mlakar govori kako se će u Gornjoj jelenskoj obavljati radovi na školskom igralištu. 

Postavljat će se novi koš.  

 

G.Mato Fofić ističe inicijativu i ostvarenje svih ulaganja u školu vezanu uz osnivača i 

županiju usprkos teškoj situaciji vezanu uz prethodne potrese u županiji. Ravnatelj dodaje 

kako je uz pravodobnu komunikaciju i dobre odnose sve moguće i kako se nadaju da će tako 

nastaviti i u budućnosti.  

 



 

G.Mato Fofić govori o tome kako ne bi bilo loše imati srednju medicinsku školu u Popovači 

jer velik broj učenika pohađa tu školu izvan Popovače. Napominje kako bi to bilo odlično za 

naš grad jer postoji manjak stručnog kadra u NPB Popovača, a možda bi više učenika 

odabralo tu školu da im je bliže, tj da ne trebaju putovati i da jednostavnije mogu obavljati 

stručnu praksu. 

 

Nema daljnjih pitanja te je predsjednik zaključio sjednicu. 

Sjednica je privedena kraju u 12:30 sati. 

 

 

 Zapisnik vodila:                          Predsjednik Školskog odbora: 

  Dunja Mijović        Darko Rakić 


