
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 
       FERIČANCI 
            Trg Matije Gupca 9 
               31512 Feričanci 
 
KLASA: 003- 08/21-01/03 
URBROJ: 2149-09-21-05 
FERIČANCI, 04. ožujka 2021.g. 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 41. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Feričanci održane 04.03.2021. godine 
(četvrtak) s početkom u 17:00 sati u prostorima Škole 
 
 PRISUTNI: Valentina Petković, Karmela Smiljanić, Tomislav Bračun, Sanja Kapraljević, Danijela Benić, Marija 
Knežević, Davorin Matišić 
 
Sjednici prisustvuje i ravnatelj Marko Knežević i tajnica Branka Moržanj, koja vodi zapisnik. 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne i pita da li se slažu sa predloženim dnevnim redom.  
 
Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 40. sjednice Školskog odbora (elektronske) 
 
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju od 
17.02.2021.g. i provedenom testiranju od dana 03.03.2021.g. za radna mjesta: 

 učitelj/ica hrvatskog jezika i književnosti - 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (zamjena za 
porodiljni), 24 sata tjedno 
 učitelj/ica razredne nastave u područnoj školi Seona – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme 
(zamjena za bolovanje), 40 sati tjedno 

 učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena učiteljice koja 
provodi nastavu na daljinu, sukladno sporazumu Škole i Ministarstva), 40 sati tjedno 

 učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme do popunjenja po 
natječaju, najdulje 5 mjeseci (zamjena učiteljice na plaćenom dopustu), 20 sati redovite nastave tjedno (40 
sati ukupnog tjednog radnog vremena) 

 učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno 

 učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, 24 
sata ukupno tjedno. 

3. Pitanja i prijedlozi 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Školskog odbora (elektronske) 
 
Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu. 
Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 24.02.2021.g. 
 
ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnih odnosa po raspisanom natječaju 

  
Ravnatelj govori da je natječaj za radna mjesta objavljen dana 17.02.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.  
 
Natječaj se provodio i prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. 
 
 



U Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (radna mjesta: učitelj/ica informatike i učitelj/ica 
tjelesne i zdravstvene kulture) imenovani su: 
 

1. Mirjana Puhanić, predsjednica povjerenstva 
2. Katarina Kolar, član 
3. Marija Cvek, član 

 
U Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (radna mjesta: učitelj/ica hrvatskog jezika i 
književnosti, učitelj/ica razredne nastave u područnoj školi Seona, učitelj/ica razredne nastave, učitelj/ica glazbene 
kulture)  imenovani su:  
 
 1. Mirjana Bilić, predsjednica povjerenstva 
 2. Anita Azenić, član 

3. Marija Gregurić, član 
 
Nakon proteka roka za prijavu na Javni natječaj, te procjene i vrednovanja svih pravovremenih i potpunih zamolbi, 
pristupilo se testiranju kandidata dana 03.03.2021.g. 
 

Za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika i književnosti - 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme 
(zamjena za porodiljni), 24 sata tjedno, pristigle su 4 zamolbe. Sve zamolbe su pravovremene i potpune te ispunjavaju 
uvjete. 
 
Kandidatkinja Ana Doljanin ostvarila najbolji rezultat na testiranju. 
 
Sukladno provedenom testiranju, ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa 
Anom Doljanin, na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika i književnosti, na određeno, nepuno vrijeme, do povratka 
Matilde Knežević sa porodiljnog dopusta. 
 
ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa 
Anom Doljanin sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA, na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika i književnosti, na 
određeno, nepuno vrijeme, do povratka Matilde Knežević sa porodiljnog dopusta. 
 

Za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u područnoj školi Seona – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno 
radno vrijeme (zamjena za bolovanje), 40 sati tjedno, pristigle su 2 zamolbe, obje pravovremene i potpune. 
 
Nakon provedenog testiranja, ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa 
Marijom Marković, na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u područnoj školi Seona, na određeno, puno radno 
vrijeme (zamjena za bolovanje). 

 
ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa 
Marijom Marković sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA , na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u područnoj školi 
Seona, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje). 
 

Za radno mjesto  učitelj/ica razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena učiteljice koja 
provodi nastavu na daljinu, sukladno sporazumu Škole i Ministarstva), 40 sati tjedno, pristigle su 4 zamolbe. Sve 
zamolbe su pravovremene i potpune te ispunjavaju uvjete. 
 
Kandidatkinja Ivana Šundalić ostvarila najbolji rezultat na provedenom testiranju. 
 
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivanom Šundalić, na radnom 
mjestu učiteljice razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena učiteljice koja provodi nastavu na 
daljinu, sukladno sporazumu Škole i Ministartsva). 
 
ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa 
Ivanom Šundalić sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA, na radnom mjestu učiteljice razredne nastave, na određeno, puno 
radno vrijeme (zamjena učiteljice koja provodi nastavu na daljinu, sukladno sporazumu Škole i Ministartsva).   
 



Za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme do popunjenja po natječaju, 
najdulje 5 mjeseci (zamjena učiteljice na plaćenom dopustu), 20 sati redovite nastave tjedno (40 sati ukupnog tjednog 
radnog vremena), pristigle su 2 zamolbe, obje pravovremene i potpune, ali samo jedna ispunjava uvjete. 
 
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Marinom Šprem Jurišić, na 
radnom mjestu učitelj/ica glazbene kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme do popunjenja po natječaju, najdulje 
5 mjeseci (zamjena učiteljice na plaćenom dopustu), do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u 
roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(nestručno zastupljena nastava). 

 
ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa 
Marinom Šprem Jurišić sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA, na radnom mjestu učitelj/ica glazbene kulture, na određeno, 
nepuno radno vrijeme do popunjenja po natječaju, najdulje 5 mjeseci (zamjena učiteljice na plaćenom dopustu), do 
zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 
12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava). 
 

Za radno mjesto učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 
pristigle su 6 zamolbi. Sve zamolbe su pravovremene, potpune i ispunjavaju uvjete. 
   
Testiranju je, od ukupno 6 kandidata, pristupilo 3 kandidata i to: Jelena Kapraljević, Ivan Škiljić i Ena Boras. 
 
Sukladno rezultatima provedenog testiranja, ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje 
radnog odnosa sa Jelenom Kapraljević, na radnom mjestu  učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, na neodređeno, 
puno radno vrijeme. 

 
ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti odbora na zasnivanje radnog 
odnosa sa Jelenom Kapraljević sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA, na radnom mjestu  učitelj/ica tjelesne i zdravstvene 
kulture, na neodređeno, puno radno vrijeme.  
 

Za radno mjesto učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati 
nastave tjedno, 24 sata ukupno tjedno, pristiglo je 6 zamolbi, sve potpune i pravovremena, ali samo dvje ispunjavaju 
uvjete natječaja. 
 
Testiranju je, od dvoje pozvanih kandidata, pristupila samo kandidatkinja Iva Šišulj. 
 
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivom Šišulj, na radnom mjestu 
učiteljice informatike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme. 

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa 

Ivom Šišulj sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA, na radnom mjestu učiteljice informatike, na neodređeno, nepuno radno 

vrijeme. 

Ad 3) Pitanja i prijedlozi 

Pitanja i prijedloga nema. 

Sjednica je zaključena u 19,00 sati. 

 

Zapisničar                                                                                         Predsjednica  Školskog odbora 

     Branka Moržanj, dipl. iur ., v.r.                                                                           Valentina Petković, prof., v.r. 


