
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 /17-01/01                      

URBROJ: 2149/06-17-02 

Našice, 24. siječnja  2017. god. 

 

ZAPISNIK 
 

47. sjednice Školskog odbora održane  u utorak, 24. siječnja  2017. godine s početkom u 13
00

  

sati u prostoru matične škole 

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Irena Turjak, Mirna Puhanić i Ljerka 

Vešligaj, ravnateljica Jasminka Falamić, računovođa Aneta Mitrić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

Jednoglasno prihvaćen  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 46. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja za 2016. godinu 

3. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa bez 

raspisivanja natječaja do 60 dana: 

- sa učiteljicom engleskog jezika Marijom Marković 

- sa spremačicom Julijanom Kuprešanin 

4. Donošenje odluke o početku radnji vezanih za izbor novih članova Školskog odbora 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika 46. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica – moli nazočne da se izjasne o vjerodostojnosti zapisnika i zaključaka 46. sjednice 

Školskog odbora. Nitko nema primjedbi pa se donosi 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju zapisnik i zaključci 46. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad2) Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja za 2016. godinu 

Aneta Mitrić – računovođa detaljno po izvorima i  stavkama obrazlaže Financijski izvještaj za 2016. 

godinu. 

Ravnateljica – daje dodatna obrazloženja za pojedine rashode. 

Nakon kratke rasprave donosi se 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno i bez primjedbi se donosi Odluka o usvajanju Financijskog 

izvještaja za 2016. godinu – nalazi se u privitku Zapisnika. 

 

Ad 3) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa do 60 dana 

bez raspisivanja natječaja: 

a) sa učiteljicom engleskog jezika Marijom Marković 

Ravnateljica – daje obrazloženje potrebe zasnivanja radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja 

natječaja. Učiteljica Katarina Crnković je otvorila bolovanje pa je potrebno organizirati nastavu. Za 



sada ju mijenja učiteljica Marija Marković, koja svojim radom zadovoljava pa ju predlaže da nastavi 

raditi. Moli Školski odbor da joj da suglasnost za nastavak rada. 

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

radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja s Marijom Marković, kao zamjena za 

učiteljicu Katarinu Crnković. 

 

b) sa spremačicom Julijanom Kuprešanin 

Ravnateljica – daje obrazloženje potrebe zasnivanja radnog odnosa bez raspisivanja natječaja do 60 

dana na radnom mjestu spremača. Spremač Kristijan Bošnjak i spremačica Jasna Vojnović su otišli 

na bolovanje. Julijana Kuprešanin je mijenjala K.Bošnjaka do 15 dana, pa poslije J.Vojnović. Kako 

je neizvjestan njihov povratak, ravnateljica moli prethodnu suglasnost Školskog odbora da s njom 

zasnuje radni odnos do 60 dana bez raspisivanja natječaja. 

 

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

radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja s Julijanom Kuprešanin, kao zamjena za 

spremača Kristijana Bošnjaka. 

 

Ad 4) Donošenje odluke o početku radnji vezanih za izbor novih članova Školskog odbora 

Tajnica – upoznaje članove Školskog odbora da im mandat ističe 8. travnja ove godine. Slijedom 

navedenog, a najkasnije 45 dana prije isteka mandata,  mogu započeti radnje vezane za izbor novih 

članova školskog odbora. O istome će se obavijestiti sva tijela u školi i Županiji o potrebi izbora i 

imenovanja novih članova. 

 

Ad 5) Pitanja i prijedlozi – nije bilo pa je sjednica završila radom u 13,45 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                                  Predsjednica: 
Katica Tomaić        Ksenija Orešković 

 

 

         

         

 


