
ZAPISNIK 

 

sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci održane u matičnoj školi  

Zdenci dana 22.12.2016.godine s početkom u 13,00 sati. 

 

Nazočni: Marinko Nekić, Danijela Mikić, Alexandra  Milinković, Vlatka Lazar, Matija Inhof, 

voditelj računovodstva Marijana Kovačević, ravnateljica škole Mirjana Buneta-Knežević, tajnik 

škole Stjepan  Ament- zapisničar. 

 

Izostanak opravdali: Mario Vučković i  Šime Jurlina 

 

       Nakon što je predsjednik Školskog odbora Marinko Nekić utvrdio da je na sjednici nazočno pet 

od sedam članova Školskog odbora i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, 

predložio je sljedeći 

 

DNEVNI  RED 
      

 

1. Donošenje Financijskog plana Škole za 2017.godinu 
2. Donošenje Plana nabave Škole za 2017.godinu 
3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole 
4. Donošenje Odluke o početku drugog obrazovnog razdoblja 
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za: 
    -spremača/icu na određeno puno radno vrijeme do povratka H.Sertića na rad odnosno   
      popune radnog mjesta natječajem najdulje do 60 dana.  
6. Donošenje odluka o davanju u najam školske imovine za 2017.godinu                                                   
7. Različito 
 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

 

  

AD 1.  

 

Sa prijedlogom Financijskog plana prihoda i rashoda  škole za 2017.godinu nazočne članove 

upoznala je voditelj računovodstva Marijana Kovačević. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi Financijski plan prihoda i rashoda 

škole za 2017. godinu. 

Financijski plan prihoda i rashoda škole za 2017.godinu sastavni je dio ovog zapisnika. 

Financijski plan prihoda i rashoda škole za 2017. godinu objavit će se na Internet stranici škole. 

               

 

AD 2.  

 

Sa prijedlogom Plana nabave za 2017.godinu nazočne članove upoznala je voditelj računovodstva  

Marijana Kovačević. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi Plan nabave za 2017. godinu. 

Plan nabave za 2017.godinu sastavni je dio ovog zapisnika. 

Plan nabave za 2017. godinu objavit će se na Internet stranici škole. 

 

 

 

 



               

AD 3 

 

Tajnik škole izvijestio je nazočne članove Školskog odbora da ravnateljici škole istječe mandat 

početkom trećeg mjeseca 2017.godine. 

Prema odredbama članka 78. Statuta škole ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg 

raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana  prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. 

Upravo stoga Školski odbor jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja škole u skladu s odredbama članka 126.,127. i 165.Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku - Glasu Slavonije. 

Rok u kojem se primaju prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja. 

Tekst natječaja: 

 

Na  temelju članka 126.,127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi („Narodne novine“ br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12, 

94/13. i 152/14.) i članka 78. Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci, Školski odbor Os-

novne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci, raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole  

 

Prema odredbi čl. 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 

86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13 i 152/14.): 

  

(1)  “Ravnatelj  školske ustanove mora  ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog surad-

nika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: 

a) sveučilišni diplomski studij ili 

b)  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c)  specijalistički diplomski stručni studij; 

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona 

3) najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u 

tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazo-

vnim poslovima u školskim ustanovama.  

 

(2) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1, podstavka 1. ovoga članka, ravnatelj 

osnovne škole može biti i osoba koja je završila  stručni četverogodišnji studij za učitelje 

kojim se stječe 240 ECTS bodova. 

(3) Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka, 

može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja 

dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za rav-

natelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (“Narodne novine”br.59/90.,26/93. 

27/93., 29/94.,7/96., 59/01.,114/01.,i 76/05. ). 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju: 

- životopis 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi 

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz iz  kojega proizlazi  oslobađanje od ob-

veze polaganja stručnog ispita sukladno čl. 157. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju 

u osnovnoj i srednjoj školi  



- domovnicu 

- dokaz o stažu osiguranja i dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima  

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za o-

sobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju 

u osnovnoj i srednjoj školi 

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da osoba nije pod istragom i da se protiv 

osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj 

ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne 

starije od šest mjeseci). 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina. 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, 

Zdenci, Školska 2, 33513  Zdenci, s naznakom “ natječaj za ravnatelja – ne otvarati“. 
 

                             

AD 4. 

 

Predsjednik školskog odbora Marinko Nekić pročitao je članovima Školskog odbora Preporuku 

Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA:602-01/16-01/00197,URBROJ:533-25-16-0007 od 

14.prosinca 2016.godine o mogućnosti da Školski odbori donesu odluku prema kojoj će drugo 

obrazovno razdoblje umjesto 12.01. početi 16.01.2017.godine. 

Budući da u našoj školi imamo dovoljan broj radnih odnosno nastavnih dana Školski odbor 

jednoglasno donosi odluku da se 12.i 13.siječnja 2017.godine utvrde kao nenastavni dani i da drugo 

obrazovno razdoblje počne 16.siječnja 2017.godine.  

 

AD 5. 

 

      Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Ivanu Molnar za obavljanje poslova spremačice na 

određeno puno radno vrijeme do povratka H.Sertića na rad odnosno popune radnog mjesta 

natječajem ili na drugi propisan način najdulje do 60 dana.  

Nastup na posao 23.12.2016.godine. 

     Školski odbor jednoglasno donosi odluku o davanju prethodne suglasnosti za Ivanu Molnar za 

obavljanje poslova spremačice na određeno puno radno vrijeme do povratka H.Sertića na rad 

odnosno popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan način najdulje do 60 dana.  

Nastup na posao 23.12.2016.godine. 

 

AD 6.  

 

           Ravnateljica je nazočne članove školskog odbora izvijestila da je sukladno članku 4.i 

6.Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-

podravska županija u poslovne svrhe ( Sl. glasnik VPŽ br.7/10.,2/12. i 7/10.) škola 09.12.2016. 

godine raspisala javni natječaj  za davanje u najam školske imovine.         

Javni natječaj sastavni je dio ovog zapisnika.  

         Za najam sportske dvorane u matičnoj školi u Zdencima nije bilo zainteresiranih i nije došla ni 

jedna ponuda. 

         Za najam školskih stanova koji se nalaze u zgradi područne škole u Crncu došle su ponude 

stanara koji su i do sada koristili stanove temeljem ugovora koji su imali zaključen sa Školom. 

         Ponude se nalaze u zatvorenim kovertama i predsjednik školskog odbora Marinko Nekić ih je 



pred svim članovima školskog odbora otvorio. 

 

 

 

         Za stan I došla je ponuda Dragana Pavokovića iz Crnca,Zrinska 1 koji je dostavio sljedeću 

dokumentaciju: 

 -Ponudu za najam stana I u kojoj je ponudio minimalni iznos najamnine od 150,00 kuna    

mjesečno 

 -Izjavu o zajedničkom domaćinstvu 

-Potvrdu o zaposlenju za Dragana Pavokovića 

-Potvrda o zaposlenju za Marinu Pavoković 

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan I da u najam Draganu Pavokoviću na određeno vrijeme od 01.01.2017.do 31.12.2017.  

godine u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 150,00 kuna mjesečno. 

         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem u ime Škole sklopit će ravnateljica. 

 

Za stan II došla je ponuda Ivane Balog iz Crnca, Radićeva 45, učiteljice razredne nastave u 

područnoj školi u Crncu koja je dostavila sljedeću dokumentaciju: 

-Ponudu za najam stana II u kojoj je ponudila minimalni iznos najamnine od 150,00 kuna 

mjesečno 

 -Izjava o zajedničkom domaćinstvu 

 -Potvrdu o zaposlenju i plaći za Ivana Baloga 

 -Obrazac IP za 2015.godinu za Ivanu Balog 

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan II da u najam Ivani Balog na određeno vrijeme od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine u 

skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 150,00 kuna mjesečno. 

         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem  u ime Škole sklopit će ravnateljica. 

 

Za stan III došla je ponuda Damira Kovačevića iz Crnca,Radničko naselje 1/1 koji je dostavio 

sljedeću dokumentaciju: 

 -Ponudu za najam stana III u kojoj je ponudio minimalni iznos najamnine od 150,00 kuna 

mjesečno 

 -Izjavu o zajedničkom domaćinstvu 

 -Potvrda o zaposlenju i plaći Damira Kovačevića  

 -Uvjerenje o evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Orahovica  za Kova-

čević Antonelu 

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan III da u najam Damiru Kovačeviću na određeno vrijeme od 01.01.2017.do 31.12.2017. 

godine u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 150,00 kuna mjesečno. 

         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem u ime Škole sklopit će ravnateljica. 

 

Za stan IV došla je ponuda Dobrile Grgurić iz Crnca, Zrinska 1, učiteljice hrvatskog jezika u 

osnovnoj školi Ante Starčevića u Viljevu  koja je dostavila sljedeću dokumentaciju: 

 -Ponudu za najam stana IV u kojoj je ponudila minimalni iznos najamnine od 200,00 

kuna mjesečno 

-Potvrdu o zaposlenju za Dobrilu Grgurić 



 -IP obrazac za 2016.godinu 

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

 

 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan IV da u najam Dobrili Grgurić  na određeno vrijeme od 01.01.2017.do 31.12.2017. godine 

u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 200,00 kuna mjesečno. 

         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem  u ime Škole sklopit će ravnateljica Škole. 

 

 

AD 7. 

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 
 

 

       

Dovršeno u 13,55 sati. 

 

 

 

 

 

     Zapisničar                                                                             Predsjednik školskog 

                                                                                                               odbora 

 

 

_______________                                                                       __________________ 

  Stjepan   Ament                                                                               Marinko Nekić   

 

 


