
 

       R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

    OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 

                        FERIČANCI 

Školski odbor 

KLASA: 003-06/21-01/02 

URBROJ: 2149/09-05-21-5 

 

Feričanci, 3. studeni 2021.g. 

 

ZAPISNIK 

s 5. elektronske sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora koja je 

održana prema članku 52. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora sa službenog e-mail-a 

tajnice (valentina.knezevic@skole.hr). 

Poziv za sjednicu, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, upućen je članovima 

Školskog odbora dana 2. studenog 2021.g. putem e-mail-a. Članovi su zamoljeni da se o 

navedenim točkama Dnevnog reda očituju najkasnije do dana 3. studenog do 12:00h. 

Očitovali su se slijedeći članovi Školskog odbora: Anita Azenić (predsjednica), Sanja 

Kapraljević, Davorin Matišić, Marija Gregurić, Tena Turza Konjetić (članovi). 

Nisu se očitovali članovi: Danijela Benić i Mia Marinić. 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 4. sjednice Školskog odbora održane dana 

7.10.2021.g. 

2. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa sa  kandidatima 

na temelju natječaja raspisanih dana 14.10.2021. i testiranja koje je provedeno 

28.10.2021.  

3. Pitanja i prijedlozi 

 

Članovi Školskog odbora JEDNOGLASNO su se očitovali o usvajanju Dnevnog reda 5. 

(elektronske) sjednice Školskog odbora. 

 

 

 



Ad. 1. 

Verifikacija Zapisnika s prethodne 4. sjednice Školskog odbora održane dana 7.10.2021.g. 

Članovima Školskog odbora uz poziv na sjednicu dostavljen je Zapisnik sa prethodne, 

4. sjednice Školskog odbora, održane dana 7.10.2021.g. Primjedbi na Zapisnik nije bilo. 

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika 

sa 4. sjednice. 

Ad. 2. 

Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa sa  kandidatima na 

temelju natječaja raspisanih dana 14.10.2021. i testiranja koje je provedeno 28.10.2021. 

 

Članovi Školskog odbora, putem e-maila upoznati  su s slijedećim informacijama vezano za 

natječaje: 

 

Natječaji za radna mjesta učitelja/ice glazbene kulture, geografije te informatike i fizike 

objavljeni su dana 14.10.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.  

 

Natječaji su se provodili i prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. 

 

U Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (radna mjesta: 

učitelj/ica glazbene kulture i učitelj/ica geografije) imenovani su: 

1. Tena Turza Konjetić, predsjednica povjerenstva 

2. Valentina Knežević, član 

3. Sunčana Šalek, član 

 

Kako je imenovana predsjednica povjerenstva Tena Turza Konjetić bila na bolovanju, 

umjesto nje predsjednica Povjerenstva bila je zamjenica Marina Čerepinko. Također, člana 

Sunčanu Šalek zbog spriječenosti mijenjala je zamjenica Marija Gregurić. 

 

U Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (radno mjesto učitelj/ica 

informatike i fizike) imenovani su:  

 1. Karmela Smiljanić, predsjednica povjerenstva 

 2. Valentina Knežević, član 

3. Višnja Leko, član 

 

Nakon proteka roka za prijavu na Javne natječaje, te procjene i vrednovanja svih 

pravovremenih i potpunih zamolbi, pristupilo se testiranju kandidata dana 28.10.2021.g. 

 

Za radno mjesto učitelj/ica glezbene kulture - 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno 

radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi plaćeni dopust radi njege djeteta), 20 sati 

tjedno, pristigle su 2 zamolbe. Obje zamolbe su pravovremene i potpune, ali samo jedna 

ispunjava uvjete natječaja 

 

Usmenoj provjeri nije pristupio pozvani kandidat koji ispunjava sve uvjete natječaja, 

navodeći da ne može prihvatiti ponuđeno radno mjesto zbog neslaganja u satnici. Naime, 



kandidat je zaposlen u drugoj školi na neodređeno nepuno radno vrijeme, na veći broj sati od 

polovice radnog vremena, kolika je satnica za radno mjesto u našoj školi. Stoga je 

Povjerenstvo na razgovor pozvalo dosadašnju učiteljicu Marinu Šprem Jurišić koja je predala 

potpunu i pravovremenu zamolbu, ali ne ispunjava uvjete iz natječaja. 

 

Sukladno provedenom testiranju, ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora 

na zasnivanje radnog odnosa sa Marinom Šprem Jurišić, na radnom mjestu učiteljice glazbene 

kulture (nestručna zamjena), na određeno, nepuno vrijeme, na rok do najdulje 5 mjeseci kada 

će se ponovno raspisati natječaj za navedeno radno mjesto. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

zasnivanje radnog odnosa sa Marinom Šprem Jurišić JEDNOGLASNO, na radnom mjestu 

učiteljice glazbene kulture, na određeno, nepuno vrijeme, do povratka djelatnice sa plaćenog 

dopusta radi njege djeteta. 

 

Za radno mjesto učitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno 

vrijeme (zamjena za djelatnika koji koristi mirovanje radnog odnosa radi obnašanja 

profesionalne dužnosti općinskog načelnika), 28 sati tjedno, pristigle su 3 zamolbe. Sve tri 

zamolbe su pravovremene i potpune, ali samo jedna ispunjava uvjete natječaja. 

 

Nakon provedenog testiranja, ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na 

zasnivanje radnog odnosa sa Stjepanom Prpić, na radnom mjestu učitelja geografije, na 

određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

zasnivanje radnog odnosa sa Stjepanom Prpić JEDNOGLASNO, na radnom mjestu učitelja 

geografije, na određeno, nepuno radno vrijeme (zamjena za djelatnika koji koristi mirovanje 

radnog odnosa radi obnašanja profesionalne dužnosti općinskog načelnika). 

 

Za radno mjesto  učitelj/ica informatike i fizike, na određeno, puno radno vrijeme 

(zamjena učiteljice na rodiljnom dopustu), 40 sati tjedno, pristigle su 2 zamolbe, od kojih 

samo jedna udovoljava svim uvjetima natječaja. S kandidatkinjom koja ispunjava uvjete 

obavljen je razgovor i usmeno testiranje. 

 

Ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa 

Marijanom Hrbak, na radnom mjestu učiteljice informatike i fizike, na određeno, puno radno 

vrijeme, 40 sati tjedno. 

 

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

zasnivanje radnog odnosa sa Marijanom Hrbak JEDNOGLASNO, na radnom mjestu 

učiteljice informatike i fizike, na određeno, puno radno vrijeme (zamjena učiteljice koja je na 

rodiljnom dopustu).   

Ad. 3. 

Pitanja i prijedlozi 

 

Nije bilo pitanja i prijedloga. 

 

Zapisničar                                                                Predsjednica  Školskog odbora 

Valentina Knežević, mag. iur., v.r.       Anita Azenić, prof., v.r. 


