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ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  
ODRŽANE ELEKTRONSKIM PUTEM DANA 28. SVIBNJA 2019. G ODINE 

 
 
Sjednica je započela 28. svibnja 2019. godine u 00.00 sati. 
 
Prisutni: Branka Obradović – predsjednica Školskog odbora, Ljiljan Oršolić, Luca Lešić, Ivan 
Vujković i Saša Dec 
Opravdano neprisutni: Goran Lastavica i Ana Zlatunić 
Zapisničar:  Ivona Kružljak - tajnica škole 
 
 

Predsjednica Školskog odbora, Branka Obradović, poslala je pozive članovima Školskog 
odbora elektronskim putem u ponedjeljak 27. svibnja 2019. godine i naglasila da će se sjednica održati 
u utorak 28. svibnja 2019. g. od 00.00 do 24.00 sata. Sjednica se održava elektronskim putem 
sukladno čl. 50. Statuta OŠ Ivana Kozarca Županja. 

 
D N E V N I    R E D : 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti na odluku ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na temelju 

natječaja objavljenog 15. travnja 2019. godine (KLASA: 112-01/19-01/5; URBROJ: 2212-14-
01-19-1) za radno mjesto učitelja fizike– 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme 
(16 sati ukupnog tjednog radnog vremena) – zamjena za roditeljski dopust 

 
Prema pristiglim odgovorima, predsjednica je utvrdila kako postoji kvorum za donošenje 
pravovaljanih odluka te Zapisnik glasi: 
 
Ad.1.  Zapisnik sa 19. sjednice Školskog odbora prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su 
usvojili. 
 
Ad.2.  Uz poziv za 20. sjednicu Školskog odbora, članovima Školskog odbora,u privitku je poslano 
sljedeće obrazloženje i upit članovima:  
 
Obrazloženje za točku 2. dnevnog reda 
Na natječaj objavljen 15. travnja 2019. godine (KLASA: 112-01/19-01/5; URBROJ: 2212-14-01-19-1) 
za radno mjesto učitelja fizike– 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati ukupnog 
tjednog radnog vremena) – zamjena za roditeljski dopust, pristigla je samo jedna zamolba. Prijavljena 
kandidatkinja je gospođa Ana Pejaković iz Županje koja ne udovoljava uvjetu stručnosti.  
Radi održavanja kontinuiteta nastave, ravnatelj traži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa s Anom Pejaković iz Županje na određeno vrijeme do povratka s roditeljskog dopusta 
učiteljice fizike, Viktorije Marković, najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog 
natječaja u roku od pet mjeseci u skladu s čl. 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi.  
 
Molimo Vas molimo da se izjasnite kako je navedeno u pozivu.   
(2. Dajete li  prethodnu suglasnost na odluku ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na temelju 
natječaja objavljenog 15. travnja 2019. godine (KLASA: 112-01/19-01/5; URBROJ: 2212-14-01-19-1) 
za radno mjesto učitelja fizike– 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati ukupnog 
tjednog radnog vremena) – zamjena za roditeljski dopust) 

 
Prisutni članovi školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog 
odnosa s Anom Pejaković iz Županje. 
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U privitku ovog zapisnika su elektronski pristigla očitovanja članova Školskog odbora. 

1. Branka Obradović – branka.obradovic@skole.hr,  
2. Luca Lešić – luca.lesic22@gmail.com,  
3. Saša Dec – sasa.dec@gmail.com, 
4. Ivan Vujković – Ivan.Vujkovic@euroherc.hr  
5. Ljiljana Oršolić – ljiljana.orsolic@gmail.com 

 
 

 
Sjednica Školskog odbora završena je 28. svibnja 2019. godine u 24.00 sata. 
 
 
 
            ZAPISNIČAR                                                    PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA                                                                                       
 
    Ivona Kružljak, dipl.iur.                                                               Branka Obradović, nast. 
 
 
 
KLASA: 003-06/19-01/4 
URBROJ: 2212-14-01-19-3 
Županja, 29. svibnja 2019. g.   


