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                ZAPISNIK SA 7.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

                            održane  17. siječnja 2014. godine. 

 

 

 

 

 

 

                            Magadenovac,  17. siječnja 2014. 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Z A P I S N I K 
 

 

Sa 7. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac, održane 17. 

siječnja 2014. u 15 sati, u zbornici matične škole u Magadenovcu. 

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

Ksenija Bogdanović 

 

Nenazočni: Dubravka Babić ,Martina Cecelja i Vlatka Krip 

 

Zapisničar: Ružica Vukobratović 

 

                  Predsjednik školskog odbora gospodin Đuro Matejčić pozdravio je nazočne i 

otvorio  7. sjednicu Školskog odbora.  

                  Konstatirao je da su od 7 članova Školskog odbora nazoča 4 člana. 

 

                   Na sjednici se utvrđuje slijedeći 

 

                                     D N E V N I    R E D: 

  
1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice školskog odbora 

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

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

učiteljice Tene Puljić 

 

                Nazočni članovi su predloženi dnevni red  jednoglasno usvojili. 

 

 

                 1.  Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice školskog 

                  odbora 

 

              Predsjednik Školskog odbora gospodin Đuro Matejčić pročitao je zapisnik 

sa 6. sjednice školskog odbora održane 17. prosinca 2013. te predložio Školskom odboru 

usvajanje u predloženom tekstu. 

 

   Školski odbor donosi 

 

                                            O D L U K U 

 

1. Usvaja se tekst zapisnika sa 6. sjednice Školskog odbora. 
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-2 -                                                   

2. Razmatranje Zahtjeva ravnatelja za davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje 

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

bolovanja  učiteljice Tene Puljić 

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 sa Ivicom Bučanac Habuda 

                           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 dostavljene potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad 

učiteljice Tene Puljić,  sa očekivanim trajanjem bolovanja 2-3 tjedna, predlažem Školskom 

odboru  zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme bez raspisivanja natječaja ali ne duže 

od 60 dana sa gospodinom Ivicom Bučancem Habuda, učiteljem razredne nastave s 

pojačanim programom iz povijesti,  na radnom mjestu učitelja do povratka učiteljice s 

bolovanja a najduže 60 dana.          

                     Molim Vašu suglasnost u svezi navedenog. 

                     Sa štovanjem. 

                                           Ravnatelj 

          Branko Belcar 

     Otvorena je rasprava. 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 sa gospodinom Ivicom 

Bučanacem Habuda na radnom mjestu učitelja razredne nastave u područnoj školi u 

Golincima, do povratka učiteljice Tene Puljić s bolovanja sa početkom rada 20. siječnja 2014.  

         

                                                                   II. 

      Ovlašćuje se ravnatelj da sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme sa gospodinom 

Ivicom Bučancem Habuda. 

                                                                   III. 

     Odluka je donijeta jednoglasno („ZA“ glasovalo 4 nazočna člana školskog odbora, 

„protiv“ nitko „suzdržan“ nitko). 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik 

                                                                                                      Školskog odbora: 

_____________________                                                      ______________________ 

   Ružica Vukobratović                                                                   Đuro Matejčić   

 

KLASA: 003-06/13-01/4 

URBROJ: 2115/07-13-01 

 

Magadenovac, 17. siječnja 2014.godine 


