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REPUBLIKA HRVATSKA                                                              

ŽUPANIJA OSJEČKO - BARANJSKA 

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“ JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 

KLASA:003-06/20-01/03 

URBROJ: 2121-21-03-20-02 
JOSIPOVAC PUNITOVAČKI, 24.2.2020. 

 

 

Z A P I S N I K 
 

S 19. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, održane dana  

24.2.2020. godine u zbornici škole.  

 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:  

 

1. Adela Janocik, predsjednik Školskog odbora - predstavnica Učiteljskog vijeća 

2. Mirko Vavra član Školskog odbora  - predstavnik Vijeća roditelja 

3. Marica Vavra član Školskog odbora - predstavnica Učiteljskog vijeća 

4. Josip Brandis član Školskog odbora - predstavnik Vijeća radnika 

5. Zdenko Perić član Školskog odbora - predstavnik osnivača 

 

Ostali nazočni: 

 

1.Antonio Jurkić, tajnik škole 

2. Darko Ocvirk, ravnatelj škole 

 

 

Sjednica je započela u 18:00 sati. 

 

Za zapisničara je određen Antonio Jurkić – tajnik škole. 

 

Gospođa Adela Janocik, predsjednica Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvora sjednicu, 

potvrđuje da je istoj, od 7, nazočno 5 članova, čime postoji kvorum za pravovaljan rad te je predložila  

 

 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Školskog odbora. 

2. Prezentacija programa rada kandidata za ravnatelja škole. 

3. Provođenje javnog glasovanja u postupku imenovanja ravnatelje škole. 

4. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice škole. 

5. Donošenje Odluke o brisanju iz sudskog registra. 

6. Različito 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

AD.1. 
 

Školski odbor je jednoglasno, bez rasprave, usvojio zapisnik s 18. sjednice Školskog odbora koja je 

održana dana 20.2.2020.godine.  
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AD.2. 

 
Gospođa Adela Janocik pozvala je kandidata za ravnatelja, gospodina Darka Ocvirk, da prezentira svoj 

program rada koji je priložio uz svoju prijavu. 

 

AD.3. 

 

Gospođa Adela Janocik predsjednica Školskog odbora, upoznaje nazočne da su Školskom odboru 

škole dana 24.02.2020. godine dostavljeni Zaključci Skupa radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća 

roditelja za kojeg kandidata trebaju glasovati predstavnici tih tijela u Školskom odboru u postupku 

imenovanja ravnatelja/ice Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački.  

Uz Zaključke Školskom odboru dostavljene su i preslike Zapisnika Izbornih povjerenstava Skupa 

radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja čime su ispunjene formalne pretpostavke da se pristupi 

postupku imenovanja ravnatelja škole. 

Uvidom u Zapisnike Izbornih povjerenstava, Školski odbor je utvrdio da su Skup radnika, Učiteljsko 

vijeće i Vijeće roditelja proveli tajno glasovanje radi zauzimanja stajališta za kojeg će kandidata 

glasovati njihovi predstavnici u Školskom odboru u postupku imenovanja ravnatelja/ice škole. 

Školski odbor je također utvrdio da su Zaključci Skupa radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja 

istovjetni Listi kandidata utvrđenoj nakon provedenog tajnog glasovanja te da glase: 

 

• Zaključak Skupa radnika škole je da predstavnik Radničkog vijeća u Školskom odboru ima 

obvezu glasovati za kandidata Darka Ocvirk, iz Darde, F.K. Frankopana 21, profesora  

glazbene kulture,  

• Zaključak Učiteljskog vijeća škole je da oba predstavnika Učiteljskog/Nastavničkog vijeća u 

Školskom odboru imaju obvezu glasovati za kandidata Darka Ocvirk, iz Darde, F.K. 

Frankopana 21, profesora  glazbene kulture, 

• Zaključak Vijeća roditelja škole je da predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru ima 

obvezu glasovati za kandidata Darka Ocvirk, iz Darde, F.K. Frankopana 21, profesora  

glazbene kulture. 

 

Predsjedavateljica sjednice je pojasnila da se sukladno odredbama Statuta škole imenovanje ravnatelja 

obavlja javnim glasovanjem, dizanjem ruku te se potom pristupilo glasovanju: 

 

Kandidat Darko Ocvirk, iz Darde, F.K. Frankopana 21, profesor glazbene kulture, dobio je 5 

glasova.  

Za imenovanog su glasovali: 

• Adela Janocik i Marica Vavra, predstavnice Učiteljskog vijeća u Školskom odboru,  

• Mirko Vavra, predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru,  

• Josip Brandis, predstavnik Radničkog vijeća u Školskom odboru 

• Zdenko Perić, predstavnik osnivača u Školskom odboru 

 

A.D. 4. 
 

Nakon završenog glasovanja Školski odbor je jednoglasno donio 
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O D L U K U 

 

O IMENOVANJU RAVNATELJA/ICE  

OSNOVNE ŠKOLE „JOSIP KOZARAC“ JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 
 

I 

 

Gospodin Darko Ocvirk iz Darde, F. K. Frankopana 21, profesor glazbene kulture, imenuje se 

za ravnatelja Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, na mandat od pet (5) 

godina. 

II 

 

Mandat iz točke I. ove Odluke počinje teći dana 1. srpnja 2020. godine. 

 

III 

 

Predsjednica Školskog odbora sklopit će ugovor o radu s imenovanim ravnateljem. 

 

IV 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti ministra Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. 

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 

suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana. 

 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Školski odbor Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, na svojoj 17. sjednici, 

održanoj dana 3.2.2020. godine, pod 2. točkom dnevnog reda, donio je Odluku o raspisivanju 

natječaja za imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački. 

Natječaj za imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački,  

objavljen je u Narodnim novinama broj: 15/20 i web stranici i oglasnoj ploči škole dana 

7.2.2020. godine, a što je u skladu s člankom 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 

86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18 i 98/19.).  

U otvorenom natječajnom roku zaprimljena je jedna prijava i to: 

• gospodina Darka Ocvirk iz Darde,  F. K. Frankopana 21, profesora glazbene kulture. 

 

U skladu s člankom 127. stavak 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 

152/14., 7/17, 68/18 i 98/19.) Školski odbor Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac 

Punitovački, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20.2.2020. godine utvrdio je Listu kandidata 

za imenovanje ravnatelja škole, na koju je uvršten jedini prijavljeni kandidat. 

Dana 24.2.2020. godine održane su sjednice Vijeća roditelja, Skupa radnika i Učiteljskog 

vijeća, na kojima su navedena tijela, tajnim glasovanjem utvrdila stajalište za kojega će 

kandidata glasovati članovi tih tijela u Školskom odboru, u postupku imenovanja ravnatelja 

škole, dok su članovi Školskog odbora iz reda predstavnika osnivača glasovali na samoj 

sjednici Školskog odbora dana 24.2.2020. 
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Sukladno navedenim stajalištima i glasovanju članova Školskog odbora predstavnika 

Osnivača,  Školski odbor Osnovne škole „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, na svojoj 

19. sjednici, održanoj dana 24.2.2020. godine, pod 2. točkom dnevnog reda, jednoglasno je 

odlučio da se gospodin Darko Ocvirk, prof. imenuje za ravnatelja Osnovne škole „Josip 

Kozarac“ Josipovac Punitovački. 

Ministru Ministarstva znanosti i obrazovanja, preporučenom poštom s povratnicom, dostavit 

će se zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje Darka Ocvirk, prof.  ravnateljem škole.  

Člankom 127. stavak 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." 

broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

7/17, 68/18 i 98/19.) utvrđeno je da odluka o imenovanju ravnatelja stupa na snagu nakon 

dobivene suglasnosti ministra, a ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana 

dostave zahtjeva za suglasnošću smatra se da je suglasnost dana.  

Trajanje mandata ravnatelja utvrđeno je u skladu s člankom 127. stavak 1. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 

5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18 i 98/19..), dok je ovlast sklapanja 

ugovora o radu utvrđena člankom 128. rečenog Zakona.  

Slijedom navedenog Školski odbor Osnovne škole „ Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, 

odlučio je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:   

 

Kandidati koji su podnijeli prijavu na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju 

te mogu u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati sudsku zaštitu kod 

nadležnog suda.  

 

AD.5. 

 

Gospođa Adela Janocik, predsjedavateljica sjednice, upoznala je nazočne kako je potrebno 

donijeti Odluku o brisanju iz sudskog registra, a koja se odnosi na imenovanje ravnatelja. Naime, 

dana 30.6.2020. godine ravnatelju ističe mandat, a da bi se u sudskom registru moglo upisati ime 

novoimenovanog ravnatelja za zastupanje škole, potrebno je prethodno izvršiti brisanje 

postojećeg ravnatelja s danom 30.6.2020. godine. 

 

Kako se u otvorenoj raspravi nitko nije javio za riječ, Školski odbor je jednoglasno donio 
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O  D  L  U  K  U 
 

 

1. Zbog isteka mandata gospodinu Darku Ocvirk ravnatelju Osnovne škole „Josip 

Kozarac“ Josipovac Punitovački s danom 30.6.2020. godine, ima se brisati iz upisa 

sudskog registra 

• Darko Ocvirk, OIB 34530651941, 

• Adresa Darda, F. K. Frankopana 21,  

 - ravnatelj 

 - zastupa ustanovu pojedinačno i samostalno 

  

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole. 

 

 

Donijete Odluke sačinit će se kao pojedinačni akti. 

 

 

Sjednica je privedena kraju u 19:00 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodio                                                                     Predsjednik Školskog odbora 

_____________________                                                   ______________________ 
 


