
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/19-01/06 

URBROJ:2121-21-03-19-02 

 

U Josipovcu Punitovačkom 2.12.2019. 

 

Zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora 

 

 Sjednica je održana 2. prosinca 2019. godine u prostoru matične škole u Josipovcu 

Punitovačkom s početkom u 8:00 sati. Sjednici su nazočni: ravnatelj Darko Ocvirk,  Adela 

Janocik i Marica Vavra - članovi Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika, Josip 

Brandis iz reda radnika te Zdenko Perić - predstavnik osnivača. Nisu prisutni: Mirko Vavra - član 

Školskog odbora iz reda roditelja, Natalija Hmura Rašić i Ivan Matković - predstavnici osnivača. 

Zapisnik sjednice vodi Mišo Kanisek. 

Predsjednica Školskog odbora pozdravlja i predlaže sljedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

2. Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem raspisanog natječaja uz prethodnu suglasnost 

Školskog odbora, učitelja/ice hrvatskog jezika,  13 sati ukupno tjedno radno vrijeme, do 30. 

lipnja 2020. godine. 

3. Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem raspisanog natječaja uz prethodnu suglasnost 

Školskog odbora, učitelja/ice geografije, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme, zamjena do 

povratka učiteljice geografije s bolovanja.  

4. Financijski plan OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački za 2020. godinu  

s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 

5. Plan nabave OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački za 2020. godinu. 

6. Različito 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

1.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  je zapisnik s 14. sjednice    

             Školskog odbora.   Predsjednica  Školskog odbora konstatira da nema primjedbi 

             na zapisnik. Školski odbor jednoglasno usvojio zapisnik s 14. sjednice Školskog odbora. 

2.) Na objavljen natječaj za učitelja hrvatskog jezika,  13 sati ukupno tjedno radno vrijeme, do  

        30. lipnja 2020. godine prijavilo se 19 kandidata. Svi kandidati  ispunjavaju uvjete natječaja. 

        Na prijedlog ravnatelja  Školski odbor daje jednoglasno prethodnu suglasnost te je 

   Ines Prespjanin  primljena na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, na određeno vrijeme 

    –  do 30. lipnja 2020. godine, 13 sati ukupno tjedno radno vrijeme.   

3.) Na objavljeni natječaj za učitelja/icu geografije, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme,   

       zamjena do povratka na rad učiteljice Ines Cukovečki, prijave su poslale  Maja Buljubašić,  

       magistra hrvatskog jezika i književnosti, te Maja Juratovac, magistra povijesti i magistra 

       edukacije povijesti. Kandidatkinje ne ispunjavaju uvjet vrste obrazovanja za učitelja  

       geografije propisane člankom 21. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i  

       stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6./2019.). Natječaj će se ponoviti u roku 5 mjeseci  

       sukladno članku 107. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

        Na prijedlog ravnatelja  Školski odbor daje jednoglasno prethodnu suglasnost te je Maja   

       Buljubašić primljena na zamjenu na radno mjesto učitelja geografije, na određeno vrijeme 

        – do izbora po natječaju ili popune na zakonom propisani način, ili najduže do 30. travnja  

       2020. godine. 



4.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen je Prijedlog financijskog plana 

        Škole za 2020. – 2022. godinu, te plan nabave za 2020. godinu. Predsjednica konstatira da 

        nema primjedbi na dostavljeni financijski plan. Školski odbor jednoglasno 

        usvojio Financijski plan OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, za 2020. godinu s  

        projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 

5.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen je Plan nabave Škole za 2020. 

       godinu.  Predsjednica konstatira da nema primjedbi na dostavljeni  Plan nabave. Školski 

       odbor jednoglasno usvojio Plan nabave OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački za 2020.  

       godinu. 

6.) Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

    

            Sjednica je okončana u 8:30 sati 

 

 

       Zapisničar:                                       Predsjednica Školskog odbora : 

 

     _____________________                                                    _________________________ 

          Mišo Kanisek                                                                       Adela Janocik, prof. 

 

 

 

 


