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OSNOVNA ŠKOLA TUŽNO 

Varaždinska 16, Tužno 

Školski odbor 

KLASA: 003-03/20-01/1 

URBROJ: 2186-138-04-20-10 

Tužno, 23.02.2021. godine 

 

 

ZAPISNIK  

2. sjednice Školskog odbora  

održane 23.02.2021. godine u 08:45 sati  u Osnovnoj školi Tužno 

 

 

Nazočni: Fotak Renata, Vesna Kovačić, Maja Vugrinec, Janja Dolar, Marina Golek Mikulić 

Odsutni: Maja Pintarić, Martina Hrastić,  - nisu opravdale svoju odsutnost 

Ostali: ravnatelj škole Josip Puček, tajnica škole Vesna Herceg 

 

Predsjednica Školskog odbora gđa. Vesna Kovačić, pozdravila  je nazočne i utvrdila da je na 

sjednici nazočno pet članova Školskog odbora te je predložila sljedeći: 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Školskog odbora 

2. Davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme na radnom 

mjestu stručnog suradnika pedagoga/pedagoginje - puno radno vrijeme 40 sati tjedno 

3. Davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme na radnom 

mjestu učitelj/ica tehničke kulture - nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno 

4. Davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme na radnom 

mjestu učitelj/ica rezredne nastave u produženom boravku - puno radno vrijeme 40 sati 

tjedno 

5. Davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme na radnom 

mjestu pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenika s teškoćama u razvoju - nepuno radno 

vrijeme 20 sati tjedno 

6. Usvajanje Financijskog izvještaja od 01.01.2020.-31.12.2020. 

7. Usvajanje prijedloga Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda 

8. Ostalo 

 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen 

 

 

Ad. 1. 

Zapisnik sa 1. sjednice Školskog odbora dostavljen je zajedno za Pozivom za 2. sjednicu 

Školskog odbora, kako primjedbi na zapisnik nije bilo, zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 

Vesna Herceg                     Vesna Kovačić 
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Ad.2. 

 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora da je u periodu od 14.01.2021.godine do 

22.01.2021. godine sukladno svim zakonskim propisima raspisan javni natječaj za radno 

mjesto stručni suradnik/stručna suradnica - pedagog/pedagoginja na određeno puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno). 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Tužno, Povjerenstvo 

za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj provelo je sve propisane radnje, 

utvrdilo da je na natječaj  pristiglo 4 molbi,  3 molbe su pristigle pravodobno, tj. u propisanom 

roku, prijave su potpune, kandidati ispunjavaju formalne uvjeta iz natječaja. 

Nakon pismenog i usmenog testiranja, te dostavljene rang liste povjerenstva ravnatelj 

predlaže članovima Školskog odbora da se sa kandidatkinjom Lucijom Radmanić sklopi 

ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do povratka odsutne radnice 

Lucije Šimek, koja je odsutna radi privremene nesposobnosti za rad (komplikacije u trudnoći) 

te naknadnog korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust. 

 

Članovi Školskog odbora dali su ravnatelju jednoglasnu suglasnost da sa 

kandidatkinjom Lucijom Radmanić sklopi ugovor o radu na određeno puno radno 

vrijeme na radnom mjestu stručne suradnice pedagoginje. 

 

 

Ad. 3. 

 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora da je u periodu od 14.01.2021.godine do 

22.01.2021. godine sukladno svim zakonskim propisima raspisan javni natječaj za radno 

mjesto učitelj/ica tehničke kulture na određeno nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno). 

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Tužno, Povjerenstvo 

za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj provelo je sve propisane radnje, 

utvrdilo da je na pristigli natječaj  pristigla 1 molba, koja je pristigla pravodobno, tj. u 

propisanom roku, i prijava je potpuna, no kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjeta iz 

natječaja. 

 

Sukladno tome Povjerenstvo je predložilo ravnatelju da postupi sukladno članku 27. 

Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Tužno, Klasa: 602-02/19-

01/161, Urbroj: 2186-01-02/1-19-4 od 08.05.2019. godine i članku 107. stavak 12. Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/

18, 98/19, 64/20), tj. obzirom da se na predmetni natječaj nije prijavila osoba koja ostvaruje 

formalne uvjete natječaja, odnosno nema odgovarajuću vrstu obrazovanja, da se do 

ponovljenog natječaj u roku od 5 mjeseci zaposli osoba koja ne ispunjava propisane uvjete. 

Temeljem navedenog ravnatelj predlaže da se na radno mjesto učiteljice tehničke kulture na 

određeno radno vrijeme od 18 sati tjedno, do povratka odsutne radnice sa rodiljnog i 

roditeljskog dopusta, a najduže do 5 mjeseci zaposli učiteljica Petra Kocijan.  

 

 

Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 

Vesna Herceg                     Vesna Kovačić 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=66
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=67
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=68
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=69
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=70
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=71
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=72
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=73
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=182
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=480
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1671
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17751
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31279
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31279
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40815
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Članovi Školskog odbora dali su ravnatelju jednoglasnu suglasnost da sa 

kandidatkinjom Petrom Kocijan sklopi ugovor o radu na određeno nepuno radno 

vrijeme na radnom mjestu učiteljice tehničke kulture. 

 

 

Ad 4. 

 

Ravnatelj je članovima školskog odbora predstavio kako je u periodu od 14.01.2021.godine 

do 22.01.2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet 

stranicama OŠ Tužno i na oglasnoj ploči škole, objavljen javni natječaj za radno mjesto 

učitelja/učiteljice  razredne nastave u produženom boravku  na određeno puno radno vrijeme.   

Na natječaj je pristiglo 11 prijava od kojih jedna prijava kandidatkinje ne ostvaruje  uvjete 

propisane javnim natječajem. Navedene prijave pristigle su u roku i sve prijave su potpune. 

 

Ravnatelj je predstavio članovima školskog odbora kako se sukladno članku 1. Pravilnika o 

načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Tužno nije  provodio postupak procjene i 

vrednovanja kandidata.         

Ravnatelj predlaže da se sa Anamarijom Plećko sklopi ugovor o radu na određeno radno 

vrijeme do povratka odsutne ranice Valentine Habunek sa rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnatelja, te je donesena 

odluka da se sa Anamarijom Plećko ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme na 

radnom mjestu učiteljice razredne nastave u produženom boravku. 

 

Ad.5. 

 

Ravnatelj je članovima školskog odbora predstavio kako je u periodu od 03.02.2021.godine 

do 11.02.2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet 

stranicama OŠ Tužno i na oglasnoj ploči škole, objavljen javni natječaj za radno mjesto 

pomoćnik/pomoćnica u nastavi učenicima s teškoćama.   

Na natječaj je pristiglo 7 prijava od kojih su sve prijave pristigle u propisanom roku i prijave 

su potpune. 

 

Ravnatelj je predstavio članovima školskog odbora kako se sukladno članku 1. Pravilnika o 

načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Tužno nije  provodio postupak procjene i 

vrednovanja kandidata.         

Ravnatelj predlaže da se sa Antonelom Vidović sklopi ugovor o radu na određeno nepuno 

radno vrijeme (20 sati tjedno) do završetka nastavne godine 2020./2021. na radnom mjestu 

pomoćnice u nastavi učenici s teškoćama Nini Kralj. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 

Vesna Herceg                     Vesna Kovačić 
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Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnatelja, te je donesena 

odluka da se sa Antonelom Vidović sklopi  ugovor o radu na određeno nepuno radno 

vrijeme na radnom mjestu pomoćnice u nastavi učenici s teškoćama Nini Kralj. 

 

 

Ad.6. 

 

Ravnatelj je članovima školskog odbora predstavio Financijski izvještaj od 01.01.2020.-

31.12.2020. godine. 

Kako je Financijski izvještaj dostavljen članovima školskog dobra zajedno sa pozivom 

donesen je jednoglasni zaključak da ga se ukratko objasni. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili Financijski izvještaj od 01.01.2020.-

31.12.2020. godine. 

 

Ad.7. 

 

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda dostavljen je članovima Školskog odbora 

zajedno sa zapisnikom, te ga je tajnica škole ukratko objasnila i predstavila. 

Prethodna suglasnost Varaždinske županije dostavljena je 17.02.2021. godine te su članovi 

Školskog odbora zamoljeni da ga razmotre i iznesu svoju suglasnost. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili Pravilnik o načinu korištenja 

vlastitih prihoda. 

 

 

Ostalih pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Kako ostalih pitanja i prijedloga nije bilo sjednica je završila u 9:15. 

Zapisnik je pisan u 9 istovjetnih primjeraka i završava na stranici br.4. 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica kolskog odbora: 

Vesna Herceg                      Vesna Kovačić 

         

 


