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 ZAPISNIK S 4. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

održane 7.9.2017. godine 

 

Sjednica je započela u 14:05 

 

Nazočni članovi: Matija De Bona, predsjednik 

                             Jiři Brandeis, član 

                             Aleksandra Tomašek Kopfer, član 

                             Anamari Toplak, član 

 

Ostali prisutni: Marija Valek, ravnateljica 

                           Dalibor Tomašek, tajnik škole 

 

Zapisničar: Dalibor Tomašek, tajnik škole 

 

.................................................................................. 

 

Na sjednici se nalaze četiri od sedam članova Školskog odbora te je konstatiran kvorum za 

donošenje pravovaljanih odluka. 

 

................................................................................... 

 

Predsjednik Školskog odbora, Matija De Bona, pozdravlja sve prisutne  i čita dnevni red 4.  

sjednice Školskog odbora te otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. 

DNEVNI RED:  

1. Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Školskog odbora 

2. Kadrovska problematika 

3. Razno 

 

Predsjednik Školskog odbora zbog novonastale situacije predlaže dopunu dnevnog reda sa 

jednom novom točkom. Predlaže da se na dnevni red uvrsti točka 2. Financijsko izvješće za 

razdoblje 1.1.2017. – 30.6.2017.  

Nakon toga predsjednik Školskog odbora predlaže izmijenjeni dnevni red. 

Novi dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Školskog odbora 

2. Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2017.- -30.6.2017. 

3. Kadrovska problematika 

4. Razno 

 

Predloženi novi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

……………………………………………………… 

 

 



AD 1. Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Školskog odbora 

Prelazi se na glasovanje o zapisniku s prošle sjednice Školskog odbora koji je članovima 

dostavljen s materijalima za današnju sjednicu. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Svi članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju zapisnik s prošle sjednice Školskog odbora. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

AD 2.  Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2017.- -30.6.2017. 

S financijskim izvješćem za prvih šest mjeseci 2017. godine prisutne je pobliže upoznala 

Blahuška Vrabec, voditeljica računovodstva. 

Istaknula je da sredstva koja škola dobiva za materijalne izdatke iz proračuna Bjelovarsko-

bilogorske županije i dalje nisu dovoljna za pokriće materijalnih troškova redovnog poslovanja 

škole. U odnosu na prijašnja razdoblja zabilježene su uštede uglavnom na energentima, a i svijest 

zaposlenika o potrebi racionalnog ponašanja u okviru raspoloživih sredstava pridonijela je boljem 

rezultatu. Gledajući školu u cjelini, evidentiran je višak prihoda u iznosu od  1.197.666,04 kn. 

...................................................................................... 

Školski odbor  jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2017. do 30.6.2017. 

godine. 

...................................................................................... 

 

AD 3. Kadrovska problematika 

Na natječaje objavljen dana 24.8.2017. g. na mrežnim stranicama  i oglasnim pločama škole 

i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, za popunu radnih mjesta pomoćnika u nastavi prijave su 

podnijeli:  

                     -    Jasminka Herout – udovoljava uvjetima natječaja 

- Petra Kovačić – udovoljava uvjetima natječaja 

- Ivana Bajza – udovoljava uvjetima natječaja 

- Ljiljana Dite – udovoljava uvjetima natječaja 

- Kristijan Rajfek – udovoljava uvjetima natječaja 

- Vitomir Rohlik – udovoljava uvjetima natječaja 

- Martina Čapek – udovoljava uvjetima natječaja 

- Maja Trkulja – udovoljava uvjetima natječaja 

- Marinela Tomašek – udovoljava uvjetima natječaja 

- Tihana Paclik – udovoljava uvjetima natječaja 

- Dijana Zakora- ne udovoljava uvjetima natječaja 

- Vivijana Filipčić – ne udovoljava uvjetima natječaja 

                     

Povjerenstvo za izbor pomoćnika u nastavi je nakon provedenih razgovora s kandidatima 

predložilo da se na radna mjesta pomoćnika u nastavi zaposli, Tihana Paclik, stručna 

prvostupnica ekonomije na 22 sata ukupnoga radnog vremena tjedno, na određeno vrijeme i Petra 

Kovačić, stručna prvostupnica ekonomije također na 22 sata ukupnoga radnog vremena tjedno, na 

određeno vrijeme.  

Obrazloženje: S obzirom da se radi o projektu „Uz potporu sve je moguće“ faza III Škola je 

sukladno dobivenoj uputi imenovala Povjerenstvo o odabiru pomoćnika u nastavi. Povjerenstvo je 

obavilo razgovore sa kandidatima te je uzimajući u obzir sve okolnosti predložilo Tihanu Paclik i  

Petru Kovačić kao najbolje kandidate za radno mjesto pomoćnika u nastavi. 

 



Na natječaj objavljen dana 28.8.2017. g. na mrežnim stranicama  i oglasnim pločama škole i 

Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, za popunu upražnjenog radnog mjesta učitelja/ice geografije 

prijave su podnijeli: 

- Iveta Vranjić – udovoljava uvjetima natječaja 

- Vladimir Ivić – udovoljava uvjetima natječaja 

- Boris Varat – udovoljava uvjetima natječaja 

- Bojan Đurđević – ne udovoljava uvjetima natječaja 

 

Ravnateljica škole predložila je da se na radno mjesto učitelja geografije zaposle Iveta 

Vranjić, profesorica povijesti i geografije na 8 sati ukupnoga radnoga vremena tjedno, na 

neodređeno vrijeme te Vladimir Ivić, profesor geografije i povijesti na 11 sati ukupnoga radnoga 

vremena tjedno, na neodređeno vrijeme. 

Obrazloženje: Od pristiglih zamolbi za radno mjesto učitelja/ice geografije tri kandidata 

ispunjavaju sve uvjete, Iveta Vranjić je jedina kandidatkinja koja radi u osnovnoj školi, međutim 

imenovana može uzeti samo 8 sati ukupnog radnog vremena tjedno. Zbog toga je za ostatak radnog 

vremena od 11 sati ukupnoga vremena je predložen kandidat Vladimiru Ivić koji ima više radnog 

iskustva u sustavu obrazovanja od trećeg kandidata Borisa Varata koji udovoljava uvjetima 

natječaja.  

 

Ravnateljica škole je također predložila da se zbog bolovanja učiteljice glazbene kulture, 

Estere Cenger, na radno mjesto učiteljice glazbene kulture najdulje do 45 dana zaposli Marina 

Miletić koja već radi u našoj školi na temelju odluke ravnateljice o zapošljavanju do 15 dana. 

Isto tako ravnateljica škole je predložila da se do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje 

Ministarstva znanosti i obrazovanja na upražnjeno radno mjesto učiteljice razredne nastave u PŠ 

Gornji Daruvar, na radno mjesto učiteljice razredne nastave najdulje do 45 dana zaposli Monika 

Lukić koja već radi u našoj školi na temelju odluke ravnateljice o zapošljavanju do 15 dana. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Nakon kratke rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno, s 4 glasa „za“ daju suglasnost na 

prijedloge ravnateljice za popunu svih navedenih radnih mjesta. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

      

AD. 4 Razno 

Ravnateljica škole je obavijestila prisutne o najnovijim događanjima u školi. Obavijestila je 

prisutne da su podneseni zahtjevi za građevinsku dozvolu za dogradnju škole kao i za izgradnju 

Multikulturalnog centra za djecu i mlade u Tkonu na otoku Pašmanu. U vezi dogradnje škole, 

ravnateljica je obavijestila prisutne da je u tijeku proces uknjižbe vlasništva na zemljištu koje je 

škola kupila od gospodina Katulića. Na kraju je obavijestila članove da je Škola dobila namjenska 

sredstava za dogradnju škole u iznosu od 2.200 000,00 kuna iz Češke Republike.  

 

Predsjednik Školskog odbora zaključuje sjednicu i zahvaljuje prisutnima na dolasku. 

 

 Sjednica je završila u 15,15 sati. 

 

                  

  Zapisničar Školskog odbora:                                               Predsjednik Školskog odbora: 

 

   Dalibor Tomašek, mag. iur.                                                       Matija De Bona, dipl. uč. 


