
 

 

OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ  

                         N A Š I C E 
                            A. Cesarca 18 

                       tel: 031 613 357; 615-415 

                           fax: 031 613 749 

           e-mail: os-dore.pejacevic@os.t-com.hr 

              m.br. 3120457 

                           OIB:18630179468 

 KLASA:  003-06 /16-01/10                       

URBROJ: 2149/06-16-01 

Našice, 30. rujna  2016. god. 

ZAPISNIK 
 

44. sjednice Školskog odbora održane u četvrtak, 29. rujna  2016. godine s početkom u 

18
00

  sati u prostoru matične škole 

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Ljerka Vešligaj, Irena Turjak, Mirna 

Puhanić, ravnateljica Jasminka Falamić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 43. sjednice Školskog odbora 

2. Imenovanje  predstavnika Vijeća roditelja za člana Školskog odbora 

3. Donošenje odluke o usvajanju: 

a) Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2016./2017. godine 

b) Školskog kurikuluma za školsku 2016./2017. godine 

4. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 

radnog odnosa na 60 dana bez raspisivanja natječaja za učiteljicu razredne nastave u PŠ 

Vukojevci 

5. Pitanja i prijedlozi 

a) raspisivanje natječaja za davanje u zakup školskog prostora    

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika 43. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica – moli nazočne da se izjasne o vjerodostojnosti zapisnika i zaključaka 43. sjednice 

Školskog odbora. Nitko nema primjedbi. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se donosi odluka o usvajanju zapisnika i zaključaka 43. sjednice 

Školskog odbora. 

 

Ad 2) Imenovanje  predstavnika Vijeća roditelja za člana Školskog odbora 

Predsjednica – dosadašnjoj članici Školskog odbora – predstavnici Vijeća roditelja istekao je mandat 

odlaskom njezinog djeteta u srednju školu. Na njezino mjesto je na sjednici Vijeća roditelja izabrana 

Mirna Puhanić, čiji će mandat trajati do isteka mandata ovom sazivu Školskog odbora. O istom će se 

obavijestiti Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije. 

Ad 3) Donošenje odluke o usvajanju: 

a) Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2016./2017. godine 

Ravnateljica – detaljno obrazlaže uz projekciju dijelove Godišnjeg plana i programa rada škole za 

školsku godinu 2016./2017. 

b) Školskog kurikuluma za školsku 2016./2017. godine 

Pedagoginja – detaljno obrazlaže uz projekciju dijelove Školskog kurikuluma za školsku godinu 

2016./2017. 



ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada 

škole i Školskog kurikuluma za školsku 2016./2017. godinu. 

 

Ad4) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 

radnog odnosa na 60 dana bez raspisivanja natječaja za učiteljicu razredne nastave u PŠ Vukojevci 

Ravnateljica- obrazlaže potrebu zasnivanja radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja. 

Učiteljica Maja Martinović je odselila i zasnovala radni odnos u drugoj školi pa je njezino radno 

mjesto ostalo upražnjeno. Na njega je primljena do 15 dana Tamara Braun, mag. primarne edukacije. 

Dosadašnjim radom se pokazala kao vrijedan i dobar radnik pa ravnateljica predlaže da do popune 

radnog mjesta putem natječaja radi Tamara Braun. Moli prethodnu suglasnost. 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

ravnatejice da se na radnom mjestu učitelja razredne nastave u PŠ Vukojevci zasnuje radni 

odnos do 60 dana, bez raspisivanja natječaja, s Tamarom Braun, mag.primarnog obrazovanja. 

Ad 5) Pitanja i prijedlozi 

a) raspisivanje natječaja za davanje u zakup školskog prostora  

Tajnica – ukazuje na potrebu raspisivanja javnog natječaja za zakup školskog prostora za ovu 

školsku godinu. U njemu bi se naveo prostor za iznajmljivanje, vrijeme korištenja i cijena po 

satu korištenja. Mogu se iznajmiti: prostor sportske dvorane: po cijeni od 150,00 kn/h za 

sportske klubove i 190,00 kn/h za rekreativce, prostor hola matične škole – po cijeni od 70,00 

kn/h i učionički prostor za 20,00 kn/h. natječaj će se objaviti na web stranici škole. 

 

 Završeno u 19,30 sati. 

 

 

Zapisničar:               Predsjednica Školskog odbora:              

Katica Tomaić       Ksenija Orešković 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ  

                          N A Š I C E 

A. Cesarca 18 

tel: 031 613 357; 615-415 

fax: 031 613 749 

e-mail: osdore@os-dpejacevic-na.skole.hr 

 m.br. 3120457 

 

KLASA: 003-08/16-01-10  

URBROJ:  2149/06-16-04 

Našice, 29. rujna 2016. 

 

 

Temeljem članka 51. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Dore Pejačević Našice na  
sjednici održanoj 29.  rujna  2016. godine donio je  sljedeću  

 
 

O D L U K U 
 

I. 
 

Usvaja  se Godišnji plan i program rada  Osnovne škole Dore Pejačević Našice za 
školsku 2016./2017.godinu. 

 
 
 
 

Obrazloženje: 
 
Nakon razmatranja i  utvrđivanja  na sjednici Učiteljskog vijeća i  sjednici Vijeća roditelja, Školski 
odbor je, na prijedlog ravnateljice, odlučio bez primjedbi kao u dispozitivu odluke.  
 
 
 
 
 
 
 

Predsjednica Školskog odbora: 
Ksenija Orešković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ  

                          N A Š I C E 

A. Cesarca 18 

 

 tel: 031 613 357; 615-415 

 fax: 031 613 749 

 e-mail: osdore@os-dpejacevic-na.skole.hr 

 m.br. 3120457 

 

KLASA: 003-08/16-01-10  

UR.BROJ:  2149/06-16-03 

Našice, 29. rujna 2016. 

 

 

Temeljem članka 51. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Dore Pejačević Našice na  
sjednici održanoj 29.  rujna  2016. godine donio je  sljedeću  

 
 

O D L U K U 
 

I. 
 

Usvaja  se Školski kurikulum Osnovne škole Dore Pejačević Našice za školsku 
2016./2017.godinu. 

 
 
 
 

Obrazloženje: 
 
Nakon razmatranja i  utvrđivanja  na sjednici Učiteljskog vijeća i  sjednici Vijeća roditelja, Školski 
odbor je, na prijedlog ravnateljice, odlučio bez primjedbi kao u dispozitivu odluke.  
 
 
 
 
 
 
 

Predsjednica Školskog odbora: 
Ksenija Orešković 

 
______________________ 

 

 

 

 

 



Osnovna škola Dore Pejačević Našice, A.Cesarca 18, Našice, temeljem Odluke o uvjetima, 

kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim 

ustanovama ( narodne novine br. 76/99.), prijedloga Osječko-baranjske županije, Upravnog 

odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu KLASA:602-01/12-01/13., 

URBROJ:2158/1-01-14-12-2 od 06. ožujka 2012. godine i Odluke Školskog odbora od 29. 

rujna 2016. godine, objavljuje 

JAVNI  NATJEČAJ 

za davanje u zakup školskog prostora 

Osnovna škola Dore Pejačević Našice daje u zakup prostor na adresi sjedišta: 

1. Predmet natječaja: zakup prostora sportske dvorane, hola matične školske zgrade i 

 učionica 

2. Namjena:  zakup za provođenje sportskih aktivnosti i druge programe koji  

se u dvorani ili drugom školskom prostoru mogu izvoditi 

3. Vremenski  period :   od 10. listopada 2016. do 9. lipnja 2017. godine 

4. Korištenje radnim danom: od 19,00 do 22,00 sata – za sportsku dvoranu 

Ponuditelj je dužan navesti dan i vrijeme korištenja. 

5. Cijena zakupa: 

a.  sportske dvorane: 

190,00 kuna/ sat  za vanjske korisnike  (rekreativce) 

150,00 kuna/sat za sportske udruge koje u svom sastavu rade 

s mlađim kategorijama natjecatelja – učenicima 

b. hola škole zgrade:  70,00 kuna/sat za vanjske korisnike 

c. učioničkog prostora: 20,00 kuna/sat za vanjske korisnike  

Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe. 

Ponuda za zakup mora sadržavati: naziv, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke 

osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB i 

tel.konakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u zakupljenom prostoru;  

Ponuda mora sadržavati  izjavu  o visini ponuđene zakupnine. 

Rok za dostavu ponuda:  8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj. Ne  

otvarati-ponuda za zakup poslovnog prostora“.  

Ponude će se otvarati u prostoru škole 12. listopada 2016. godine. 

O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.  

Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima javnog natječaja 

te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema OŠ Dore Pejačević Našice neće se 

razmatrati. 

Povjerenstvo za izbor ponuda zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema 

ponuditeljima. 

Za sve potrebne informacije o predmetu natječaja  možete se javiti na telefon 031/ 613-357. 

 

KLASA:003-06/16-01/10 

URBROJ:2149/06-16-05      Ravnateljica: 

Našice, 29. rujna 2016.      Jasminka Falamić,prof. 

 


