
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 /16-01/12                      

URBROJ: 2149/06-16-02 

Našice, 21. 12.  2016. god. 

ZAPISNIK 
46. sjednice Školskog odbora održane  u srijedu, 21. prosinca  2016. godine s početkom u 13

30
  

sati u prostoru matične škole 

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Irena  Turjak, Ljerka Vešligaj i Mirna 

Puhanić, ravnateljica Jasminka Falamić i računovođa Aneta Mitrić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

Jednoglasno prihvaćen  

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 45. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje odluke o početku nastave u II. polugodištu. 

3. Donošenje odluke o usvajanju: 

a) Plana nabave za 2017. godinu 

b) Financijskog plana za 2017. godinu 

4. Donošenje odluke o reguliranju radnog odnosa  spremača Kristijana Bošnjaka  

- prelazak spremačice Maje Valek na rad s polovicom radnog vremena 

5. Pitanja i prijedlozi 

Ad1) Verifikacija zapisnika 45. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica – moli nazočne da se izjasne o vjerodostojnosti zapisnika i zaključaka 45. sjednice. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno i bez primjedbi se usvajaju zaključci i zapisnik 45. sjednice 

Školskog odbora. 

 

Ad 2) Donošenje odluke o početku nastave u II. polugodištu 

Ravnateljica – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta preporučilo je školama da omoguće 

početak II. polugodišta 16. siječnja 2017. Istu je takvu preporuku dao Upravni odbor za prosvjetu 

Osječko-baranjske županije. Sijedom navedenog Školski odbori trebaju donijeti odluku o početku 

nastave u II. polugodištu. Nakon kratke rasprave donosi se  

 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da nastava u II. polugodištu počinje 16. siječnja 2017. godine. 

 

Ad 3) Donošenje odluke o usvajanju: 

a) Plana nabave za 2017. godinu 

b) Financijskog plana za 2017. godinu 

Računovođa Aneta Mitrić – obrazlaže po stavkama Plan nabave i Financijski plan za 2017. godinu. 

Nakon krate rasprave jednoglasno se donosi  

 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o usvajanju Plana nabave i Financijskog plana za 2017. 

godinu. 

 

 



 

Ad 4) Donošenje odluke o reguliranju radnog odnosa  spremača Kristijana Bošnjaka  

- prelazak spremačice Maje Valek na rad s polovicom radnog vremena 

Ravnateljica – obrazlaže potrebu reguliranja radnog odnosa spremača Kristijana Bošnjaka, koji 

zamjenjuje spremačicu Maju Valek za vrijeme roditeljskog dopusta. Ona se od 2. siječnja 2017. 

godine vraća na rad s polovicom radnog vremena, a za polovicu će primati naknadu od HZZO-a. 

Najispravniji način je sklapanje aneksa ugovora s Kristijanom Bošnjakom u smislu da mu se 

postojeći ugovor na puno radno vrijeme promijeni aneksom na rad s nepunim radnim vremenom od 

20 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka Maje Valek na svoje radno mjesto. 

Moli članove Školskog odbora da podrže njezin prijedlog. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se donosi odluka se s Kristijanom Bošnjakom potpiše aneks 

ugovora za rad na nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 

povratka radnice Maje Valek na svoje radno mjesto. 

 

Ad 5) Pitanja i prijedlozi 

a) Učiteljici Kristini Torčić, koja mijenja učiteljicu Alenku Taslak za vrijeme bolovanja, ističe 

ugovor na 15 dana, a ona još produžuje bolovanje. Stoga ravnateljica moli članove Školskog 

odbora da daju svoju suglasnost za nastavak radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja 

natječaja. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje 

radnog odnosa do 60 bez raspisivanja natječaja za Kristinu Torčić, kao zamjenu za vrijeme 

bolovanja za učiteljicu engleskog jezika Alenku Taslak. 

 

b) Ravnateljica daje informaciji članovima Školskog odbora o problemu zaključavanja škole. 

Namjeravamo školu zaključavati od II. polugodišta kako nitko ne bi ulazio u školu. Tehničke 

ćemo probleme i način dežurstva  probati riješiti preko zimskog učeničkog odmora. 

Članovi Školskog odbora podržavaju ovaj ravnateljičin prijedlog. 

 

c) Ravnateljica upoznaje nazočne s radovima koji će se obavljati u školi za vrijeme zimskog 

učeničkog odmora – veliki zahvat će se raditi na krovu – skidanje i zamjena oplata na jednom 

krilu zgrade; brušenje i lakiranje parketa u dvije učionice i garderobnom prostoru, krečenje 

hola, zbornice i nekih učionica, zamjena rasvjete u preostalim učionicama, ovisno o visini 

sredstava kojima budemo raspolagali. 

 

Sjednica je završila radom u 14,30 sati. 
 

 

 

 Tajnica:       Predsjednica : 

 Katica Tomaić                Ksenija Orešković 

 

 

 

 



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 /16-01/12                      

URBROJ: 2149/06-16-03 

Našice, 21. 12.  2016. god. 
 

Na osnovi preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz Odluku o početku 

i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih 

škola za školsku godinu 2016/17., i na prijedlog ravnateljice škole Školski odbor je na 46. 

sjednici održanoj 21. prosinca 2016. donio 

O D L U K U 

I. 

Nastava u drugom polugodištu u Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice započet će 16. 

siječnja 2017. godine.  

II. 

Utvrđuju se nenastavni dani 12. i 13. siječnja 2017. godine.  

O b r a z l o ž e n j e 

  Ravnateljica škole  upoznala je Školski odbor s preporukom Ministarstva znanosti i 

obrazovanja vezano uz Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i 

trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016/17., od 14. 

prosinca 2016. godine (KLASA: 602-01/16-01/00197 URBROJ: 533-25-16- 0007) kojim se 

daje preporuka školskim odborima da mogu donijeti odluku da umjesto 12. siječnja 2017. 

drugo polugodište započne 16. siječnja 2017. uz pridržavanje broja minimalnih nastavnih 

dana. Nakon razmatranja postupa se kao u izreci ove Odluke.  

 

 

Dostaviti:        Predsjednica Školskog odbora: 

1. Oglasna ploča – web stranica Škole 

2. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu šport i                    _____________________ 

 tehničku kulturu Osijek          Ksenija Orešković 

3.  Pismohrana 


