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Z A P I S N I K 

S 20. SJEDNICE ŠKOLSKOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE NIKOLE ANDRIĆA, 

VUKOVAR  KOJA JE ODRŽANA 

24.2.2015. GODINE U  13.10 SATI 

(sjednica se tonski snima putem diktafona te se zapis čuva) 

 

      Klasa: 003-06/15-01/14 

      Urbroj: 2188/02-83-15-1  

 

NAZOČNI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA :           NISU NAZOČNI: 

                             

  1. Damir Kruljac                   1. Dalibor Rendulić, opravdano 

  2. Martina Prpić-Kukuljica       2. Igor Naletilić, opravdano 

3. Milenko Šljukić        3. Jasmina Jukić, opravdano  

4. Sanja Vukičević    

 

OSTALI NAZOČNI: 1  Josipa Kotromanović Sauka, zamjenica ravnatelja 

    

Sjednicom predsjedava Martina Prpić-Kukuljica predsjednica Školskog odbora. 

Sjednica se tonski snima. 

Predsjednica je konstatirala kako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova 

Školskog odbora, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Predsjednica je predložila sljedeći  

 

 D N E V N I  R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Školskoga odbora 

2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja 

     učitelja glazbene kulture, nastava na srpskom jeziku i pismu 

3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja 

     učitelja hrvatskog jezika, nastava na srpskom jeziku i pismu  

4. Prijedlog Statuta 

5. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva  

6. Razno 

 

Predlaže se dopuna dnevnog reda  

Točka 6. Pravilnik o provedbi postupka nabave robe bagatelne vrijednosti 

Točka 7. Razno 

 

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 19. sjednice Školskog odbora poslan je na e-mail članovima Školskog 

odbora. Na isti nema primjedbi i jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 2. 

Škola je dana 30. siječnja 2015. godine objavila natječaj za popunu radnog mjesta učitelj 

glazbene kulture za nastavu na srpskom jeziku i pismu, na određeno, nepuno radno vrijeme.  

Na sjednici Školskog odbora 9.2.2015.g. odlučilo se odgoditi odluku o prijemu putem 

natječaja, budući je jedna od četiri zamolbe pristigla preporučenom poštom sat vremena prije 
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sjednice Školskog odbora, te zamjenica ravnatelja nije stigla u potpunosti razmotriti stečenu 

spremu kandidata. Nakon razmatranja zamolbi utvrđeno je kako samo jedna kandidatkinja 

udovoljava uvjetima natječaja, međutim kada se s kandidatkinjom stupilo u kontakt poradi 

dogovora oko zasnivanja radnog odnosa ista je odustala od prijave budući se radi o zasnivanju 

radnog odnosa u nastavi na srpskom jeziku i pismu. Zamjenica ravnatelja predlaže primanje 

Aleksandre Krtinić do zasnivanja radnog odnosa temeljem ponovljenog natječaja u roku pet 

mjeseci. Članovi Školskog odbora jednoglasno su suglasni s predloženim.  

 

 TOČKA 3. 

 Škola je dana 12. veljače 2015. godine objavila natječaj za popunu radnog mjesta 

učitelj hrvatskog jezika za nastavu na srpskom jeziku i pismu, na određeno, puno radno 

vrijeme. Na natječaj se prijavilo 8 kandidata od kojih nitko ne ostvaruje prednost pri 

zapošljavanju, te zamjenica predlaže Editu Horvat, mag. primarnog obrazovanja, VSS, iz 

Opatovca, koja trenutno radi u Školi temeljem ugovora do 60 dana. Školski odbor 

jednoglasno daje suglasnost za primanje Edite Horvat na radno mjesto učitelja hrvatskog 

jezika u nastavi na srpskom jeziku, na puno, određeno radno vrijeme do povratka Nade Rajak 

na rad. 

 

 TOČKA 4. 

 U prosincu su stupile na snagu Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi NN br. 152/14., stoga je potrebno u roku 90 dana usuglasiti Statut škole s 

izmjenama. Izrađen je Prijedlog Statuta koji će se dostaviti na suglasnost Vukovarsko-

srijemskoj županiji. Članovi Školskog odbora suglasni su s Prijedlogom Statuta. 

 

TOČKA 5. 

Obzirom na dosadašnje promjene uočili smo kako je Pravilnik o zaštiti arhivskog i 

registraturnog gradiva iz 2005. godine zastario, te je potrebno donijeti novi Pravilnik. 

Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva dostavljen je u 

privitku poziva za sjednicu. Na isti nema primjedbi i jednoglasno je usvojen. Pravilnik će se 

dostaviti Državnom Arhivu u Vukovaru na suglasnost.  

 

TOČKA 6. 

Obzirom na članak 18. stavak 3. Zakon o javnoj nabavi kojim se propisuje obveza 

naručitelja kod nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna da isto uredi 

aktom, potrebno je donijeti Pravilnik o provedbi postupka nabave robe bagatelne vrijednosti. 

Prijedlog je dostavljen s pozivom za sjednicu. Na isti nema primjedbi, te je jednoglasno 

usvojen. 

 

TOČKA 7. 

Zamjenica ravnatelja izvješćuje o sklapanju police osiguranja za Školu prema ponudi 

Triglav osiguranja čiji iznos je u odnosu na prethodnu godinu znatno smanjen. 

Dobili smo tumačenje od pravnice Hrvatske zajednice osnovnih škola vezano uz istek 

mandata ravnatelja, te je potvrđeno kako ravnatelju mandat ističe 31.8.2015.g. Kako 

vremenski period za izbore ravnatelja spada u vrijeme praznika, zamjenica ravnatelja predlaže 

da se izbori za ravnatelja provedu u lipnju tekuće godine kako bi cijeli izborni postupak bio 

gotov do kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika. 

Daljnjih pitanja, prijedloga i informacija nije bilo, te je sjednica završena u  13.40 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                                                     PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:                                                                 

Anita Pinjuh                                                         Martina Prpić-Kukuljica   

  


