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Z A P I S N I K 
 

 
04. sjednice Školskog odbora OŠ „Skakavac“, Karlovac, održane dana  25. listopada 2021.  
godine u učionici 2. razreda.  
 
 
Nazočni članovi Školskog odbora:  
 

1. Kristina Žuvela, predsjednica Školskog odbora 
2. Branko Jovanovac, predstavnik Učiteljskog vijeća 
3. Ana Matijašić, predstavnica Zbora radnika 
4. Petra Ribar, predstavnica osnivača 
5. Alen Cekurić, predstavnik osnivača 

 
Sjednici nisu prisustvovali: 
 
Slavica Nejak , predstavnica roditelja -  opravdala nedolazak 
Antonija Prpić, predstavnica osnivača – opravdala nedolazak 
 
 Sjednici su prisustvovali ravnatelj škole Anto Ćališ i tajnica škole Branka Kolić Turkalj koja vodi 
zapisnik sjednice Školskog odbora te Ana Matijašić, voditeljica računovodstva 
  
Sjednica je započela u 07:00 sati. 
 
Gospođa Kristina Žuvela, predsjednica Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvora 
sjednicu, potvrđuje da je istoj od 7 nazočno 5 člana, čime postoji kvorum za pravovaljan rad te 
je predložila  
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Ad 1.   
 
DNEVNI RED  
 

1. Prijedlog i prihvaćanje dnevnog reda 
 

2. Verificiranje  zapisnika sa 03. sjednice sjednice ŠO  
 

3. Projekt „Obrok za svako dijete“ 
 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaposljavanje po 
provedenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice glazbene 
kulture na neodređeno radno vrijeme od 16 sati tjedno 

 
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje po 

provedenom natječaju za radno mjesto pomoćnik/ica  u nastavi na 
određeno radno vrijeme od 25 sati tjedno 

 
6. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen uz nadopunu vezanu uz promjene u  blagajničkom 
poslovanju.   
 
Ad 2. 
 
Članovi Školskog odbora su ustvrdili da su zapisnik sa 03. sjednice zaprimili, na isti nemaju 
prigovor i on se usvaja jednoglasno od strane nazočnih članova Školskog obroka 
 
Ad 3. 
 Ravnatelj Anto Ćališ, daje riječ voditeljici računovodstva A. M.. Gospođa M. nazočne članove 
upoznaje sa činjenicom da se i ove godine u školi provodi projekt „Školski obrok za svako 
dijete“. Kao jedini kriterij za sudjelovanje djece u projektu je potvrda da dijete ostvaruje pravo 
na dječji doplatak. Moli se školski odbor da o istom donese odluku kojom će se uvrstiti ovaj 
kriterij. 
 Školski odbor konstatira da se donese odluka kao zasebni dokument. 
 
Ad 4.  
Ravnatelj Škole  A. Ć. upoznaje Školski odbor sa činjenicom da je škola ponovno raspisala natječaj 

za upražnjeno mjesto učitelja/ice glazbene kulture na neodređeno radno vrijeme od 16 sati 

tjedno.  

Kako nije bilo prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja prijedlog ravnatelja škole je 
da se u radni odnos po natječaju ne primi nitko i da se natječaj ponovi, a da se radno mjesto 
učitelja/ice glazbene kulture popuni do 5 mjeseci sukladno članku 107. stavak 12. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  
Nakon toga Školski odbor je jednoglasno donio 
 



O D L U K U 
 

O DAVANJU SUGLASNOSTI  
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

 
1. Školski odbor je suglasan da se zbog neispunjavanja uvjeta po raspisanom natječaju od 

27.09.2021. godine (KLASA:119-01/21-01/07, URBROJ:2133-15-21-1), za popunu radnog mjesta 
učitelja/ice glazbene kulture na neodređeno vrijeme, ne primi nitko u radni odnos i da se 
natječajni postupak ponovi, a da se to radno mjesto popuni do pet mjeseci sukladno članku 107. 
stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 
92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 
98/19. i 64/20). 

2. U svezi točke 1. ove Odluke, Školski odbor je suglasan da ravnatelj škole s danom 06.11.2021. 
godine zasnuje radni odnos na određeno vrijeme do pet mjeseci s I. S. B. iz Karlovca  na radno 
mjesto učiteljice glazbene kulture u nepunom radnom vremenu od 16 sati ukupne strukture 
radnog vremena tjedno.  

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

Ad 5. 

 
Ravnatelj Anto Ćališ upoznao je nazočne s provedenim natječajnim postupkom za popunu radnog 
mjesta pomoćnika/ice u nastavi na određeno radno vrijeme (25 sati tjedno). 
 Po raspisanom natječaju pristigle su četiri zamolbe.  
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da su na natječaj pristigle 4 zamolbe koje 
ispunjavaju formalne uvjete. Kandidati su pozvani na pismeno testiranje dana 14 listopada. Na 
pismeno testiranje došle su dvije kandidatkinje: I. S.B. i I. P. Nakon provedenog testiranja 
Povjerenstvo je utvrdilo da je kandidatkinja I. P. ostvarila više bodova pa Povjerenstvo predlaže 
njeno zapošljavanje. Ravnatelj se slaže sa Izvješćem. 
Školski odbor jednoglasno prihvaća prijedlog Povjerenstva i ravnatelja te donosi donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
O DAVANJU SUGLASNOSTI  

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 
 

1. Školski odbor je suglasan da se po raspisanom natječaju od 27.09.2021. godine 
(KLASA:119-01/21-01/08, URBROJ:2133-15-21-1), za popunu radnog mjesta 
pomoćnik/ica u nastavi na određeno vrijeme, od 25 sati tjednog radnog vremena primi  u 
radni odnos I. P.. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole. 
 
Ova Odluka sastaviti će se kao zaseban dokument. 
 
 
Ad 6. 
 Računovotkinja škole A. M. upoznala je članove odbora sa izmjenama u blagajničkom poslovanju.  
Promjena je u tome da učitelji više na sakupljaju novac za prehranu već se sve plaća preko računa. 



Ta procedura je potrebna za fiskalnu odgovornost. Sa roditeljima koji za djecu sami plaćaju račune 
sklopljeni su ugovori. Mjesečno im se izdaju računi. 
 
 
Sjednica je završila u 07:45 sati. 
 
 
Zapisnik vodila                                                                        Predsjednica Školskog odbora  
 
 Branka Kolić Turkalj                                                                           Kristina Žuvela 
 
 

 
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


