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ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  
ODRŽANE DANA 10. LIPNJA 2019. GODINE 

 
Sjednica je započela u 12.30 sati u prostoru ureda ravnatelja. 
 
Prisutni:  Ljiljana Oršolić – zamjenica predsjednice Školskog odbora, Luca Lešić, Ana Zlatunić, 
Goran Lastavica i Saša Dec 
Opravdano neprisutni: Branka Obradović – predsjednica Školskog odbora i Ivan Vujković  
Sjednici nazočni: Vladimir Jozanović – ravnatelj škole  
Zapisničar:  Ivona Kružljak - tajnica škole 
 
 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora, Ljiljana Oršolić, otvorila je sjednicu i pozdravila 
prisutne. Utvrdila je da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Uočila je pogrešku u 
pozivu za sjednicu školskog odbora (u trećoj točki je navedeno da probni rad traje 1 mjesec, za razliku 
od uvjeta navedenih u natječaju gdje je navedeno da probni rad traje 2 mjeseca)  te je predložila 
sljedeći  

 
 

D N E V N I    R E D : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti na odluku ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na temelju 

natječaja objavljenog 27.  svibnja  2019. godine (KLASA: 112-01/19-01/7; URBROJ: 2212-
14-01-19-1) za radno mjesto: 
- SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica , na neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 1 

mjesec 
3. Davanje prethodne suglasnosti na odluku ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na temelju 

natječaja objavljenog 27.  svibnja  2019. godine (KLASA: 112-01/19-01/6; URBROJ: 2212-
14-01-19-1) za radno mjesto: 
- DOMAR-LOŽAČ – 1 izvršitelj/ica , na neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 2 

mjeseca 
4. Donošenje Statuta škole uz prethodnu suglasnost osnivača, Skupštine Vukovarsko-srijemske 

županije 
5. Razno 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad. 1.  Zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su 
usvojili. 
 
Ad. 2.  Po natječaju objavljenom 27.  svibnja  2019. godine (KLASA: 112-01/19-01/7; URBROJ: 
2212-14-01-19-1) za radno mjesto SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica , na neodređeno, puno radno 
vrijeme, probni rad 1 mjesec, pristigle su dvadeset i dvije prijave. Tri kandidatkinje pozvale su se na 
pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima. Ivana Rajnhold ispunjava uvjete iz 
natječaja, a kao dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ostvaruje je pravo 
prednosti pri zapošljavanju prema čl. članku 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) pred ostale dvije kandidatkinje.  
Ravnatelj je zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sa Ivanom 
Rajnhold iz Županje. Radni odnos zasnovat će se uz uvjet probnog rada od jednog (1)  mjeseca. 
Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost. 
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Ad. 3.  Po natječaju objavljenom 27.  svibnja  2019. godine (KLASA: 112-01/19-01/6; URBROJ: 
2212-14-01-19-1) za radno mjesto DOMAR-LOŽAČ – 1 izvršitelj/ica , na neodređeno, puno radno 
vrijeme, probni rad 2 mjeseca, pristigle su dvije prijave od kojih je jedna potpuna i pravodobna. Mario 
Zurak ispunjava uvjete iz natječaja, a kao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ostvaruje je pravo 
prednosti pri zapošljavanju prema čl. članku 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17).Ravnatelj je zatražio prethodnu 
suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa s Mariom Zurkom iz Županje. Radni odnos 
zasnovat će se uz uvjet probnog rada od dva (2)  mjeseca. Prisutni članovi Školskog odbora 
jednoglasno su dali suglasnost. 
 
Ad. 4.  Temeljem članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 
86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 94./13., 152./14., 7./17. i 68./18.) i članka 61. 
Statuta OŠ Ivana Kozarca Županja, Školski odbor OŠ Ivana Kozarca Županja, na 17. sjednici, 
održanoj 22. siječnja 2019. godine donio Prijedlog statuta koji je poslan Osnivaču na suglasnost. 
 
Osnivač je na svojoj 17. sjednici održanoj 4. travnja 2019. godine donio Odluku kojom se daje 
prethodna suglasnost na prijedlog Statuta OŠ Ivana Kozarca Županja (KLASA: 602-02/19-01/13; 
URBROJ: 2196/1-03-19-3). Odluka je stupila na snagu osmog dana od objave, 4. travnja 2019. 
godine, u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. Članovi Školskog odbora 
jednoglasno donose: 
 

O D L U K U 
O DONOŠENJU STATUTA 

 
1. Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o donošenju Statuta Osnovne škole Ivana Kozarca 

Županja (KLASA: 012-03/19-01/1; URBROJ: 2212-14-01-19-1) 
2. Stupanjem na snagu ovog  Statuta prestaje važiti Statut od 16. listopada 2017. godine 

(KLASA: 012-03/17-01/1; URBROJ: 2212-14-01-17-4) 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
Ad. 5. Pod točkom razno ravnatelj je prisutne članove Školskog odbora upoznao s tekućom 
problematikom.  
 
 
Sjednica Školskog odbora završena je u 13.15 sati. 
 

           ZAPISNIČAR                                                           ZAMJENICA PREDSJEDNICE                                                                                                       
ŠKOLSKOG ODBORA 

                  Ivona Kružljak, dipl.iur.                                                              Ljiljana Oršolić, prof. 
 
 
 
KLASA: 003-06/19-01/5 
URBROJ: 2212-14-01-19-2 
Županja, 10.  lipnja 2019. g.   


