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                ZAPISNIK SA 15.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

                            održane  30. rujna 2014. godine. 

 

 

 

 

 

 

                            Magadenovac,  30. rujna 2014. 
                
Napomena:  

Na temelju članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13.) ovaj Zapisnik 

objavit će se na i internet stranici škole uz ograničavanje objavljivanja osobnih podataka osoba 

sukladno članku 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N.broj 25/13.) 

koji su zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                       Z A P I S N I K 
 

 

Sa 15. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac, održane 30. 

rujna 2014. u 16 sati, u  čitaonici  matične škole u Magadenovcu. 

Nazočni: Branko Belcar, ravnatelj, članovi: Đuro Matejčić, Damir Knez, Stjepan Grubić i 

Ksenija Bogdanović 

Nenazočni: Dubravka Babić, Martina Cecelja, Zlatka Krip 

 

Zapisničar: Ružica Vukobratović 

 

                  Predsjednik školskog odbora gospodin Đuro Matejčić pozdravio je nazočne i 

otvorio  15. sjednicu Školskog odbora.  

                  Konstatirao je da je od 7 članova Školskog odbora nazočno četiri člana. 

 

                   Na sjednici se utvrđuje slijedeći 

 

                                     D N E V N I    R E D: 

  
1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 14. sjednice školskog odbora 

2. Razmatranje prijedloga godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2013/2014. i 

donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa rada 

3. Razmatranje Zahtjeva ravnatelja za davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog 

odnosa bez raspisivanja natječaja na određeno vrijeme ne duže od 60 dana na poslovima: 

učitelja razredne nastave u P.O. Beničanci, Šljivoševci i Čamagajevci te učitelja informatike; 

 

                Nazočni članovi su predloženi dnevni red  jednoglasno usvojili. 

 

 

                 1.  Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 14. sjednice školskog 

                  odbora 

 

              Predsjednik Školskog odbora gospodin Đuro Matejčić pročitao je zapisnik 

sa 14. sjednice školskog odbora održane 15. rujna 2014. te predložio Školskom odboru 

usvajanje u predloženom tekstu. 

 

   Školski odbor donosi 

 

                                            O D L U K U 

 

   1. Usvaja se tekst zapisnika sa 14. sjednice Školskog odbora. 
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2. Razmatranje prijedloga godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 

2014/2015. i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa rada 

 

 

    Ravnatelje škole je upoznao s prijedlogom godišnjeg plana i programa rada za školsku 

godinu 2014/2015.  Učiteljsko vijeće  i Vijeće roditelja. Nakon razmatranja prijedloga 

Učiteljsko vijeće je utvrdilo prijedlog i predložio Školskom odboru usvajanje istog 

dokumenta. Vijeće roditelja je dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana i 

programa rada za školsku godinu 2014/15. Nakon provedene rasprave o prijedlogu Školski 

odbor na temelju članka  28. i118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(N.N. br. 87/08., 86/09.,92/10., 90/11.,16/12.,86/12. i 73/13.),  i članka 51. Statuta škole 

Školski  donio je 

 

     O D L U K U 

 
1. Donosi se godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014/2015. 

2. „Za“ izjasnilo se četiri nazočna člana Školskog odbora. 

 

                                              

3. Razmatranje Zahtjeva ravnatelja za davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje 

radnog odnosa bez raspisivanja natječaja na određeno vrijeme ne duže od 60 dana  zbog 

traženja suglasnosti Ministarstva za popunu radnih mjesta 3 učitelja razredne nastave 

na puno radno vrijeme i 1 učitelja informatike na nepuno radno vrijeme 

Predsjednik školskog odbora pročitao je zahtjev ravnatelja koji glasi 

 

                                                Školskom odboru Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac 

                                                          

                                                  N/r gospodina predsjednika školskog odbora Đure Matejčić  

                                                                       

 Predmet: Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa bez 

raspisivanja natječaja  

 

                           Sukladno članku 114. stavku 1. i članku 118. 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.), a u svezi traženja suglasnosti Ministarstava znanosti, obrazova i 

sporta, za popunu radnog mjesta 3 učitelja razredne nastave za nove razredne odjele u P.O. u 

Beničancima, Šljivoševcima i Čamagajevcima, te popunu zbog odlaska učiteljice u mirovinu 

radnog mjesta učitelja informatike na nepuno radno vrijeme predlažem Školskom odboru  

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme bez raspisivanja natječaja ali ne duže od 60 sa 

učiteljima razredne nastave: Anom Živković, Monikom Popović Dorkić i Vlatkom Petrović, 

te sa prof. matematike i informatike Marijom Dujić, na nepuno radno vrijeme koja je iskazana 

kao tehnološki višak i upućena u našu školu na temelju Uputnice.  

          

                     Molim Vašu suglasnost u svezi navedenog. 

                     Sa poštovanjem. 

                                           Ravnatelj 

          Branko Belcar 
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  Otvorena je rasprava o zahtjevu ravnatelja. Prelazi se na glasovanje o zahtjevu. 

                                                           

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

(„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 ravnatelja Školski odbor  donio je 

 

                                                       O D L U K U 

 
                                                   I. 
      

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

određeno vrijeme bez raspisivanja natječaja ali ne duže od 60 dana zbog traženja suglasnosti 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za popunu radnih mjesta učitelja informatike na 

nepuno radno vrijeme sa prof. Marijom Dujić i sa učiteljicama razredne nastave 1. Monikom 

Popović Dorkić za rad u P.O. Beničanci, 2. Anom Živković za rad u P.O. Šljivoševci i 3. 

Vlatkom Petrović za rad u P.O. Čamagajevcima. 

         

                                                                   II. 

 

      Ovlašćuje se ravnatelj sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme sa navedenim radnicama 

iz točke I. ove Odluke. 

 

                                                                   III. 

     Odluka je donijeta jednoglasno („ZA“ glasovalo četiri nazočna člana školskog odbora, 

„protiv“ nitko „suzdržan“ nitko). 

 

                  

    

                           Sjednica je zaključena u 16 sati i 50 minuta. 

 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                       Predsjednik 

                                                                                                      Školskog odbora: 

_____________________                                                      ______________________ 

   Ružica Vukobratović                                                                   Đuro Matejčić   

 

 

KLASA: 003-06/14-01/4 

URBROJ: 2115/07-14-01 

 

Magadenovac, 30. rujna 2014.godine 


