
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/18-01/01 

URBROJ:2121-21-18-02 

 

U Josipovcu Punitovačkom 17.01.2018. 

 

Zapisnik   5. sjednice Školskog odbora 

 

  

 Sjednica je održana 17. siječnja 2018. godine u prostoru matične škole u Josipovcu 

Punitovačkom s početkom u 12:00 sati. Nazočni su: ravnatelj Darko Ocvirk, Marica Vavra - član 

Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika, Josip Brandis - član Školskog odbora iz reda 

radnika, Natalija Hmura Rašić i Zdenko Perić - članovi Školskog odbora - predstavnici osnivača. 

Nisu prisutni:Adela Janocik, član Školskog odbora iz reda radnika, Ivan Matković– predstavnik 

osnivača te Mirko Vavra, član Školskog odbora iz reda roditelja. Zapisnik sjednice vodi Mišo 

Kanisek. 

Josip Brandis – zamjenik predsjednice Školskog odbora  predlaže sljedeći: 

 

Dnevni red 

1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Odluka o utvrđivanju kriterija za sufinanciranje školskog obroka u okviru projekta „Vrijeme 

je za školski obrok“ 

3. Cijena obroka u školskoj kuhinji 5,00 kuna. 

4. Primanje u radni odnos na određeno vrijeme učitelja glazbene kulture. 

5. Različito 

 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

            zamjenik predsjednice  konstatira da nema primjedbi na zapisnik. Školski odbor  

            jednoglasno usvojio zapisnik 4. sjednice Školskog odbora.  

2.)        Na prijedlog ravnatelja škole Školski odbor je jednoglasno usvojio Odluku o utvrđivanju   

      kriterija za sufinanciranje školskog obroka u okviru projekta „Vrijeme je za školski obrok“  

3.)       Na prijedlog ravnatelja škole Školski odbor jednoglasno donosi odluku da je od 15.01.2018.  

cijena dnevnog obroka u školskoj  kuhinji 5,00 kuna. 
4.) Riječ je dobio ravnatelj škole. Ravnatelj je obrazložio da je od 15.01.2018. Viktor Benkotić zaposlen na    
             radnom mjestu učitelja glazbene kulture. Na prijedlog ravnatelja Školski odbor je jednoglasno      

             primioViktora Benkotića na radno mjesto učitelja glazbene kulture, na određeno vrijeme – zamjena traje 

             do prestanka mandata ravnatelja Darka Ocvirka, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme -  bez raspisivanja    

             natječaja, dopuna do punog radnog vremena temeljem uputnice Ureda državne uprave u  

             osječko- baranjskoj županiji. 

5.) Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

            Sjednica je okončana u 19:30 sati 

 

 

 

Zapisničar:         Zamjenik predsjednice Školskog odbora : 

 

_____________________                                                    _________________________ 

      Mišo Kanisek                                                                      Josip Brandis, mag. educ. art. 


