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Z A P I S N I K 

S 22. SJEDNICE ŠKOLSKOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE NIKOLE ANDRIĆA, 

VUKOVAR  KOJA JE ODRŽANA 

7.4.2015. GODINE U  13.10 SATI 

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

 

      Klasa: 003-06/15-01/24 

      Urbroj: 2188/02-83-15-1  

 

NAZOČNI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA :           NISU NAZOČNI: 

                             

  1. Damir Kruljac                   1. Igor Naletilić, opravdano 

  2. Martina Prpić-Kukuljica       2. Jasmina Jukić, opravdano 

3. Milenko Šljukić         

4. Sanja Vukičević 

5. Dalibor Rendulić    

 

OSTALI NAZOČNI: 1  Josipa Kotromanović Sauka, zamjenica ravnatelja 

   2 Anita Pinjuh, tajnica škole 

    

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 21. sjednice Školskoga odbora 

2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja 

     učitelja matematike, nastava na srpskom jeziku i pismu 

3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja 

     učitelja fizike, nastava na srpskom jeziku i pismu  

4. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja 

     učitelja razredne nastave, nastava na hrvatskom jeziku i pismu  

5. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnik s 21. sjednice Školskog odbora poslan je na e-mail članovima Školskog 

odbora. Na isti nema primjedbi i jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 2. 

Nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Ureda 

državne uprave Vukovarsko-srijemske županije, Škola je dana 18. ožujka 2015. godine 

objavila natječaj za popunu radnog mjesta učitelj matematike za nastavu na srpskom jeziku i 

pismu, na neodređeno, nepuno radno vrijeme.  

Pristiglo je 5 zamolbi. Nakon razmatranja zamolbi utvrđeno je kako samo jedna kandidatkinja 

udovoljava uvjetima natječaja. Zamjenica ravnatelja predlaže Radmilu Trbović, prof. 



2 

 

matematike i informatike, VSS, iz Kneževih Vinograda. Školski odbor jednoglasno daje 

suglasnost za primanje Radmile Trbović, VSS, prof. matematike i informatike na radno 

mjesto učitelja matematike u nastavi na srpskom jeziku i pismu, na nepuno, neodređeno radno 

vrijeme.   

 

 TOČKA 3. 

 Dana 18. ožujka 2015. godine objavljen je i natječaj za popunu radnog mjesta učitelj 

fizike za nastavu na srpskom jeziku i pismu, na neodređeno, nepuno radno vrijeme. Na 

natječaj su se prijavila 4 kandidata od kojih nitko ne ostvaruje prednost pri zapošljavanju, te 

zamjenica ravnatelja predlaže Nikolinu Mijakovac, mag. edukacije fizike i informatike, VSS, 

iz Ostrova. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za primanje Nikoline Mijakovac na 

radno mjesto učitelja fizike u nastavi na srpskom jeziku i pismu, na nepuno, neodređeno 

radno vrijeme. 

 

 TOČKA 4. 

 Također, osim prethodno navedena dva natječaja koji su raspisani zbog odlaska u 

mirovinu Marice Jagetić, istog dana objavljen je i natječaj za popunu radnog mjesta učitelja 

razredne nastave u nastavi na hrvatskom jeziku i pismu na neodređeno, puno radno vrijeme i 

to poradi odlaska u mirovinu Divne Dujić. Pristiglo je 16 zamolbi. Nitko od prijavljenih 

kandidata ne ostvaruje prednost pri zapošljavanju, te zamjenica predlaže Marijanu Kršić, dipl. 

učitelj s pojačanim programom iz predmeta povijesti, VSS, iz Vukovara, koja već radi u školi 

na zamjeni. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za primanje Marijane Kršić na radno 

mjesto učitelja razredne nastave na neodređeno, puno radno vrijeme. 

 

TOČKA 5. 

Dalibora Rendulića zanima u kojem stadiju je status ravnatelja. Zamjenica obrazlaže 

kako ravnatelju krajem ove školske godine ističe mandat, te će se izbori za ravnatelja provesti 

negdje u lipnju kako bi cijeli postupak završio prije kolektivnog godišnjeg odmora učitelja.  

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

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                     PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:                                                                 

Anita Pinjuh                                                         Martina Prpić-Kukuljica   

  


