
OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAĈEVIĆ  

                          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 

 

Klasa: 003-06 /14-01-04                      
Ur.broj:2149-06/2014-01 
Našice, 24. veljače  2014.  

ZAPISNIK 

17. sjednice  Školskog odbora odrţane u    ponedjeljak , 24. veljaĉe  2014. godine s 

početkom u    12,30      sati u kancelariji ravnateljice OŠ Dore Pejačević Našice. 

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Darko Ćorković , Irena Turjak, Ljerka 

Vešligaj, ravnateljica Jasminka Falamić i računovođa Aneta Mitrić 

Opravdano odsutan: Boris Peić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

Jednoglasno prihvaćen  sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika i zaključaka 16. sjednice Školskog odbora 

2.  Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja za 2013. godinu 

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

a) učiteljem prirode i biologije, na određeno nepuno radno vrijeme,  do povratka 

ravnateljice na svoje radno mjesto 

b) učiteljem razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme, do povratka učiteljice 

Marine Mirković na posao 

c) učiteljem  tjelesne i zdravstvene kulture Marijom Gajskim, bez raspisivanja 

natječaja, najdulje do 60 dana 

4. Pitanja i prijedlozi   

         

Ad 1) Verifikacija zapisnika i zaključaka 16. sjednice Školskog odbora 
Predsjednica – daje na raspravu zapisnik sa 16. sjednice. Nitko nema primjedbi pa 

Školski odbor donosi većinom glasova  

O D L U K U 

Usvaja se tekst zapisnika i zakljuĉci sa 16. sjednice Školskog odbora.  

 

Ad 2) Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvještaja za 2013. godinu 

Računovođa Aneta Mitrić – obrazlaţe po stavkama  utrošak financijskih sredstava, kako od 

ţupanije,  Ministarstva, tako i vlastitih te ostalih sredstava. 

Ravnateljica – dodatno obrazlaţe financijski izvještaj. Također daje prijedlog utroška viška 

vlastitih sredstava. 

- 30.000 – 35.000 kn za izradu metalne obrade ispred trijema gdje bi učenici čekali 

školske autobuse, a bili odvojeni od parkirališta 

- Napraviti informativnu ploču za javnost 

- Promijeniti 2-3 prozora 

- Od viška  sredstava ŠSD“Mladost“ – kupiti za nastavu TiZK potrebna sredstva 

- Od viška sredstava za ţupanijska stručna vijeća – utrošiti za aktive ŢSV 

- Od sredstava Učeničke zadruge – napraviti i obnoviti klupe i stolove u vrtu koji će 

sluţiti za odmor, ali i za nastavu u prirodi, kupiti nešto novog bilja, napraviti 



kompostiše,  izraditi poučnu stazu u parku, obnoviti poligon, u prostoru na ulazu u 

školu postaviti vitrine s reprezentativnim proizvodima zadruge. 

- Nakon kratke rasprave donosi se jednoglasno  

O D L U K A 

o prihvaćanju financijskog izvještaja za 2013. godinu s prijedlogom raspodjele viška 

vlastitih sredstava. 

Izvještaj je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 3) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa  s: 

a) učiteljem prirode i biologije, na određeno nepuno radno vrijeme,  do povratka 

ravnateljice na svoje radno mjesto 

Ravnateljica –  uputila je predsjednici Školskog odbora zahtjev za suglasnost da se s Mihaelom 

Zec, bacc.biologije i mag. ing. ekološke poljoprivrede zasnuje, na temelju natječaja, radni odnos na 

nepuno određeno vrijeme, do povratka ravnateljice  na svoje radno mjesto. 

Predsjednica – daje prijedlog na glasovanje. 

 

Na temelju članka 118. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„N.N. br. 87/08., NN.br. 86/09., 92/10.,ispravak 105/l0., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13), i  

pisanog zahtjeva ravnateljice  Školski odbor donio  

 

O D L U K U 

I. 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Zahtjev ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na  

odreĊeno nepuno radno vrijeme sa Mihaelom Zec, bacc.biologije i mag. ekol.polj., na 

radnom mjestu uĉitelja prirode i domaćinstva, do povratka ravnateljice na svoje radno 

mjesto. 

 

II. 

Ovlašćuje se ravnateljica da sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme sa učiteljicom 

Mihaelom Zec. 

III. 

 

 Odluka je donijeta većinom glasova  nazočnih članova školskog odbora („ZA“ glasovalo 4, 

“SUZDRŢAN”  I “PROTIV”  0  članova školskog odbora) 

 

b) učiteljem razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme, do povratka učiteljice 

Marine Mirković na posao 

Ravnateljica –  uputila je predsjednici Školskog odbora zahtjev za suglasnost da se s anom 

Govorko, mag.primarnog obrazovanja zasnuje, na temelju natječaja, radni odnos na puno 

određeno vrijeme, do povratka učiteljice Marine Mirković na svoje radno mjesto. 

Predsjednica – daje prijedlog na glasovanje. 

 

Na temelju članka 118. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„N.N. br. 87/08., NN.br. 86/09., 92/10.,ispravak 105/l0., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13), i  

pisanog zahtjeva ravnateljice  Školski odbor donio je  

 

 

 

 



O D L U K U 

I. 

Daje se prethodna suglasnost na Zahtjev ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na  

odreĊeno puno radno vrijeme, za vrijeme bolovanja uĉiteljice Marine Mirković, sa Anom 

Govorko, mag.primarnog obrazovanja na radnom mjestu uĉitelja razredne nastave. 

 

II. 

Ovlašćuje se ravnateljica da sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme sa učiteljicom Anom 

Govorko. 

III. 

 

 Odluka je donijeta većinom glasova  nazočnih članova školskog odbora („ZA“ glasovalo 4, 

“SUZDRŢAN” i “PROTIV” 0  članova školskog odbora) 

 

c) učiteljem  tjelesne i zdravstvene kulture Marijom Gajskim, bez raspisivanja 

natječaja, najdulje do 60 dana 

Ravnateljica –  uputila je predsjednici Školskog odbora zahtjev za suglasnost da se s Marijem 

Gajskim, mag. kineziologije zasnuje, radni odnos na nepuno određeno vrijeme, do povratka 

učiteljice Blaţenke Kapetanović na svoje radno mjesto, a najdulje do 60 dana, bez 

raspisivanja natječaja 

- obrazlaţe svoj prijedlog – Mario je već u nekoliko navrata zamjenjivao učiteljicu Kapetanović za 

vrijeme bolovanja. Sada se također ukazala hitna potreba. Po prvim pretpostavkama činilo se da će 

biti kratko bolovanje, ali nakon kontrole, učiteljica i dalje mora ostati na bolovanju, pa molim 

suglasnost za njegov rad do 60 dana bez raspisivanja natječaja. 

Predsjednica – daje prijedlog na glasovanje. 

 

Na temelju članka 118. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„N.N. br. 87/08., NN.br. 86/09., 92/10.,ispravak 105/l0., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13), i  

pisanog zahtjeva ravnateljice  Školski odbor donio je  

 

O D L U K U 

I. 

 

 Daje se prethodna suglasnost na Zahtjev ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na  

odreĊeno nepuno radno vrijeme, za vrijeme bolovanja uĉiteljice Blaženke Kapetanović, 

sa Marijem Gajskim, mag. kineziologije, na radnom mjestu uĉitelja tjelesne i 

zdravstvene kulture. 

 

II. 

Ovlašćuje se ravnateljica da sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme sa učiteljem Marijem 

Gajskim. 

III. 

 

 Odluka je donijeta većinom glasova  nazočnih članova školskog odbora („ZA“ glasovalo 4, 

“SUZDRŢAN” i “PROTIV”  0  članova školskog odbora) 

 

   Završeno u 13,15 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 

Katica Tomaić       Ksenija Orešković  


