
Zapisnik s 16. sjednice Školskog odbora održane 

18.12.2019. s početkom u 17,15 h 

 

Prisutni: Željko Baksa, Mirna Češković, Zvijezdan Dabac, Sabina Jagačić, Lidija Švec                5/7 

Izočni: Nataša Tudović, Stjepan Klak 

Ravnateljica: Renata Koić 

Zapisničar: Renata Modrić-Petanjek 

 

 

Predloženi dnevni red: 

   1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

   2.  Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu 

   3.  Usvajanje trogodišnjeg Financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. 

   4.  Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja škole 

   5. Definiranje uvjeta natječaja 

   6. Upiti u prijedlozi 

 

 

Ad-1) Zapisnik sa prethodne sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen bez primjedbi i 

nadopuna. 

 

Ad-2) Plan nabave je usko vezan za Financijski plan. Odnosi se na potrebe nabave materijala i usluga 

tijekom godine, prema planiranim sredstvima, a usklađen je sa sredstvima odobrenim od strane 

Županije. 

Obzirom da je isti prvotno dostavljen dan je na raspravu i usvajanje. 

Rasprave nije bilo, te je isti jednoglasno usvojen. 

 

Ad-3) Kao i svake godine škola mora donijeti prijedlog Financijskog plana za sljedeću godinu, kao i 

projekciju za još dvije godine, odnosno trogodišnji Financijski plan za razdoblje 2020.-2022. 

Planiranje se vrši temeljem naputaka Županije i njezinog proračuna, obzirom da škola nema vlastitih 

prihoda. 

Mi kao korisnici ovisimo isključivo o tome koliko je Županija predvidjela sredstava za nas, te temeljem 

limita koje Županija odredi škola vrši planiranje troškova poslovanja za cijelu godinu. 

Na temelju financijskog plana 2020. vrši se projekcija za naredno dvogodišnje razdoblje. 

Isti je također dostavljen sa sazivom sjednice. Primjedbi i dopuna nije bilo, te je isti dan na usvajanje i 

jednoglasno usvojen sa 5 glasova „za“. 

 

Ad-4) Obzirom na skorašnji istek mandata dosadašnje ravnateljice potrebno je donijeti odluku o 

raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu škole. Kako je temeljem odredbi Statuta propisano da je 

natječaj potrebno raspisati najkasnije  60 dana prije isteka mandata donijeta je Odluka da će natječaj 

za ravnatelja/ice škole biti raspisan u mjesecu siječnju 2020. godine i objavljen 22.siječnja u Narodnim 

novinama i na mrežnim stranicama škole. 

 

Ad-5)Što se tiče natječajnih uvjeta poštivati će se zakonske odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju, 

kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi što 

znači da kandidat mora zadovoljavati slijedeće uvjete: 



- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog 

suradnika u školskoj ustanovi (sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) 

-  položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili str.suradnika osim u sl. oslobođenja prema 

čl.157. st. 1. i  2. Zakona 

- najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili dr.ustanovama u sustavu obrazovanja ili 

u tijelima drž.uprave nadležnim za obrazovanje, od  čega najmanje  5 godina na odgojno-

obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 

 

Od dodatnih kompetencija koje se vrednuju su: poznavanje stranih jezika, osnovne digitalne vještine, 

te iskustvo rada na EU projektima 

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti i program rada za 

mandatno razdoblje. 

 

Natječaj će trajati  15 dana, a Školski odbor je dužan u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje 

prijava obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru. 

 

Razmotren je cijeli postupak izbora ravnatelja, temeljem odredbi Zakona i Statuta, te su potvrđeni 

prethodno dogovoreni uvjeti natječaja. 

 

Ad-6) Dodatnih upita i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je završila u  18,15 h. 

 

U Posavskim Bregima, 18.12.2019. 

 

 

 

Zapisničar:  Renata Modrić-Petanjek                                        Predsjednica ŠO: Sabina Jagačić   

 


