
OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ  

                         N A Š I C E 
                            A. Cesarca 18 

                       tel: 031 613 357; 615-415 

                           fax: 031 613 749 

           e-mail: os-dore.pejacevic@os.t-com.hr 

              m.br. 3120457 

                           OIB:18630179468 

  

KLASA:  003-06 /16-01/09                       

URBROJ: 2149/06-16-02 

Našice, 19. rujna  2016. god. 

ZAPISNIK 
 

43. sjednice Školskog odbora održane u  ponedjeljak, 19. rujna  2016. godine 

 s početkom u 12
30

  sati  

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Irena Turjak, Ljerka Vešligaj, telefonski 

kontaktiran Boris Peić, ravnateljica Jasminka Falamić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

 

Za sjednicu  se predlaže sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika i zaključaka 42. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 

radnog odnosa na 60 dana, bez raspisivanja natječaja za: 

a) učitelja razredne nastave u PŠ Vukojevci, na puno radno vrijeme 

b) učitelja engleskog i njemačkog jezika, na puno radno vrijeme 

c) učitelja povijesti na nepuno radno vrijeme- 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena 

d) učitelja geografije na nepuno radno vrijeme- 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena 

e) kuharice na puno radno vrijeme – 2 izvršitelja 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika i zaključaka 42. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica – Nema primjedbi na zapisnik i zaključke 43. sjednice Školskog odbora pa se 

jednoglasno donosi  

ZAKLJUČAK:  Donosi se odluka o prihvaćanju zapisnika i zaključaka 43. sjednice 

Školskog odbora. 

   Ad 2) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o zasnivanju     

radnog odnosa na 60 dana, bez raspisivanja natječaja za: 

 

a. učitelja engleskog i njemačkog jezika, na puno radno vrijeme 

Ravnateljica – daje obrazloženja potrebe zasnivanja radnog odnosa – učiteljica Monika Pintarić je na 

bolovanju. Radni odnos je na 15 dana zasnovan s Anom Keglević. Predlaže da tako bude i dalje. 

ZAKLJUČAK:  Donosi se odluka da se zasnuje radni odnos do 60 dana bez raspisivanja 

natječaja s Anom Keglević, najdulje do popune radnog mjesta putem natječaja ili do povratka 

učiteljice Monike Pintarić s bolovanja. 

 

b. kuharice na puno radno vrijeme – 2 izvršitelja 

Ravnateljica – daje obrazloženja potrebe zasnivanja radnog odnosa – obje kuharice su na bolovanju. 

Do 15 dana je zasnovan radni odnos s Vesnom Keglević i Mandom Pavin. Predlaže da tako bude i 

dalje. 



ZAKLJUČAK:  Donosi se odluka da se zasnuje radni odnos do 60 dana bez raspisivanja 

natječaja s Vesnom Keglević, najdulje do popune radnog mjesta putem natječaja ili do 

povratka kuharice Mirjane Vrgoč s bolovanja i s Mandom Pavin do popune radnog mjesta 

puten natječaja ili povratka kuharice Finke Horvatek s bolovanja. 

 

Ravnateljica – u međuvremenu su stigle Uputnice Povjerenstva za zbrinjavanje viškova radnika 

Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji na sljedeća radna mjesta pa ćemo ih popuniti 

predloženim učiteljima. 

 

a. učitelja razredne nastave u PŠ Vukojevci, na puno neodređeno  radno vrijeme 

Ravnateljica – učiteljica RN iz PŠ Vukojevci Iva Šikić, odlakom učiteljice Mandice Korpak  u 

starosnu mirovinu, prešla je na rad u matičnu školu. Ostalo je upražnjeno njezino radno mjesto. Na 

određeno vrijeme do 15 dana primljena je Tamara Branu. Za to radno mjesto je stigla Uputnica 

povjerenstva za zbrinjavanje viškova radnika Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 

za Anitu Šimić, učiteljicu koja je  proglašena tehnološkim viškom u OŠ u Trnavi. 

Ravnateljica – predlaže da se s njom zasnuje radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 

dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete i obrazovanja RH. 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da se upražnjeno radno mjesto učitelja razredne nastave u 

PŠ Vukojevci popuni na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i prosvjete zasnivanjem radnog odnosa s Anitom Šimić,dipl. učiteljem 

proglašenim tehnološkim viškom u OŠ Trnava. 

 

b. učitelja povijesti na nepuno radno vrijeme- 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena 

Ravnateljica – Odlukom o formiranju odjela za školsku 2016./2017. odobren nam je jedan peti 

razred više u odnosu na prošlu školsku godinu. Povećanom satnicom nismo mogli zadužiti postojeće 

učitelje pa je iskazana potreba za 2 nastavna sata povijesti i geografije, odnosno po 4 sata ukupnog 

tjednog radnog vremena. Za 4 sata povijest je stigla Uputnica za učitelja Dinka Subjaka, koji je ostao 

bez dijela satnice u OŠ J.J.Strossmajera, Đurđenovac, a za 4 sata geografije je Uputnicu dobila Ivana 

Mesić-Kiš, tehnološki višak iz OŠ kralja Tomislava, Našice. 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da se sa 4 sata tjednog radnog vremena, na poslovima 

učitelja povijesti, zasnuje radni odnos na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i prosvjete zasnivanjem radnog odnosa s Dinkom 

Subjakom, prof. povijesti, proglašenim tehnološkim viškom u OŠ Đurđenovac. 

c. učitelja geografije na nepuno radno vrijeme- 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da se sa 4 sata tjednog radnog vremena, na poslovima 

učitelja geografije, zasnuje radni odnos na određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i prosvjete s Ivanom Mesić-Kiš, prof. geografije, 

proglašenom tehnološkim viškom u OŠ kralja Tomislava Našice. 

 

   Završeno u 13,30 sati. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednica Školskog odbora:

                                

 Katica Tomaić        Ksenija Orešković  


