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ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  
ODRŽANE DANA 18. RUJNA 2018. GODINE 

 
Sjednica je započela u 13.30 sati u prostoru ureda ravnatelja. 
 
Prisutni:  Branka Obradović – zamjenica predsjednika Školskog odbora, Saša Dec, Luca Lešić, Goran 
Lastavica, Ivan Vujković, Ljiljana Oršolić 
Opravdano neprisutan:  
Sjednici nazočni: Vladimir Jozanović – ravnatelj škole 
Zapisničar:  Ivona Kružljak - tajnica škole 
 
 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora, Branka Obradović, otvorila je sjednicu i pozdravila 
prisutne. Utvrdila je da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka te je predložila sljedeći  

 
 

D N E V N I    R E D : 
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice školskog odbora 
2. Verificiranje mandata novoizabranog člana Školskog odbora 
3. Izbor predsjednika Školskog odbora 
4. Donošenje Prijedloga odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje 

u Glazbenom odjelu OŠ Ivana Kozarca Županja za šk.g. 2018./2019. 
5. Donošenje Odluke o cijeni školske kuhinje za šk.g. 2018./2019. 
6. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju na zasnivanje radnog odnosa do punog radnog 

vremena s učiteljem koji u školskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno, 
nepuno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika.  

7. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju na zasnivanje radnog odnosa s učiteljem povijesti 
na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sata tjedno), prema Uputnici Zajedničkog 
povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne uprave u Vukovarsko-
srijemskoj županiji i Sindikata hrvatskih učitelja. 

8. Davanje prethodne suglasnosti na odluku ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na temelju 
natječaja objavljenog 6. rujna 2018. godine (KLASA: 112-07/18-01/4; URBROJ: 2212-14-
01-18-1) za radno mjesto: 

- pomoćnika/ice u nastavi – na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – jedan (1) 
izvršitelj 

9. Razno 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad. 1.  Zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su 
usvojili. 
 
Ad. 2. Verifikaciju mandata člana Školskog odbora, imenovanog ispred Vijeća učitelja, obavila je 
zamjenica predsjednika Školskog odbora Branka Obradović. Članu Školskog odbora, Željku Krezi, 
istekao je mandat 31. kolovoza 2018. godine, zbog odlaska u mirovinu. Novoizabrana članica 
Školskog odbora je Ljiljana Oršolić. 
 
Ad. 3. Ravnatelj je izvijestio Školski odbor da je Predsjedniku školskog odbora, Deanu Raoniću, 
prestao radni odnos u školi. Pokrenut će se postupak izbora člana Školskog odbora ispred Skupa 
radnika. Potrebno je izabrati novog Predsjednika. Za predsjednika školskog odbora Saša Dec je 
predložio Branku Obradović. Branka Obradović, prihvatila je kandidaturu te je javnim glasovanjem, 
podizanjem ruke jednoglasno izabrana: 
1. Branka Obradović za predsjednika školskog odbora. 
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Ad. 4. Ravnatelj je izvijestio Školski odbor o potrebi donošenja odluke o iznosu participacije 
roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje u Glazbenom odjelu OŠ Ivana Kozarca Županja za šk.g. 
2018./2019. Prisutni članovi školskog odbora jednoglasno donose: 

 
P R I J E D L O G   O D L U K E 

o iznosu participacije roditelja /skrbnika učenika za obrazovanje u Glazbenom odjelu OŠ Ivana 
Kozarca Županja za šk.g. 2018./2019. 

 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o visini participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje u 

školskoj godini 2018./2019. u iznosu od 1.200,00 kn., a za učenike koji za vježbanje koriste 
školska glazbala 1.500,00 kn. 

2. Za drugo dijete iz iste obitelji koje pohađa glazbenu školu, iznos iz točke 1. ovog Prijedloga 
odluke umanjuje se za 50%. Svako iduće dijete iz iste obitelji koje pohađa glazbenu školu 
oslobođeno je od plaćanja participacije. 

3. Temeljem ovog Prijedloga odluke, Škola će zatražiti Suglasnost Osnivača na navedeni iznos 
participacije. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad. 5. Ravnatelj je izvijestio Školski odbor o potrebi donošenja odluke o cijeni školske kuhinje za 
Šk.g. 2018./2019. Prisutni članovi školskog odbora jednoglasno donose: 

 
O D L U K U 

o cijeni školske kuhinje za šk.g. 2018./2019.  
 

1. Školski odbor Osnovne škole Ivana Kozarca Županja jednoglasno donosi odluku da će cijena 
školske kuhinje u školskoj godini 2018./2019., za puni mjesec iznositi 100,00 kn mjesečno.  

2. Cijena školske kuhinje podložna je promjenama. O promjeni cijene školske kuhinje Školski 
odbor će naknadno odlučivati. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad. 6. Ravnatelj je zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora za potpisivanje aneksa ugovora sa 
učiteljicom hrvatskog jezika Željkom Mikić Obradović koja je zaposlena u OŠ Ivana Kozarca Županja 
na neodređeno, nepuno radno vrijeme, do punog radnog vremena, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su dali 
suglasnost. 
 
Ad. 7. Ravnatelj je zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na 
neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati ukupnog tjednog radnog vremena) s Ladislavom Firijem iz 
Vukovara, na radnom mjestu učitelja povijesti, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ladislav Firi upućen je u OŠ Ivana Kozarca Županja od 
strane Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne uprave u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji i Sindikata hrvatskih učitelja (KLASA: 602-01/18-02/124; URBROJ: 
2196-01-03-03/4-18-2; 6. rujna 2018. godine). Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su dali 
suglasnost. 
 
Ad. 8. Ravnatelj škole objasnio je članovima Školskog odbora kako je školi preko Vukovarsko-
srijemske županije odobreno zaposliti dva pomoćnika u nastavi kroz projekt: „Obrazovanje bez 
teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih 
mogućnosti za svu djecu“. Prema uputi Županije Škola je raspisala natječaj 23. kolovoza 2018. godine. 
Natječaj je završio 31. kolovoza 2018. godine. Izabrana kandidatkinja je zatražila prestanak radnog 
odnosa zbog dobivanja posla u struci.  
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Prema uputi Županije Škola je raspisala novi natječaj 6. rujna 2018. godine. Natječaj je završio 14. 
rujna 2018. godine. 
Povjerenstvo je na svojoj sjednici otvorilo pristigle zamolbe i izvršilo izbor. 
Ravnatelj je zatražio suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme: 

- s Jelom Babić iz Županje za rad s učenikom 4.c razreda, na određeno, nepuno radno 
vrijeme (20 sati tjedno). Prisutni članovi školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost. 

 
 
Ad. 9.  Pod točkom razno nije bilo rasprave.  
 
 
 
 
Sjednica Školskog odbora završena je u 14.15 sati. 
 
           ZAPISNIČAR                                                  PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 
    Ivona Kružljak, dipl.iur.                                                              Branka Obradović, nast. 
 
 
KLASA: 003-06/18-01/7 
URBROJ: 2212-14-01-18-2 
Županja, 18. rujna 2018. g.   


