
Osnovna škola Antuna Mihanovića 

Dubečka 5, Zagreb 

Tel: 01 29 24 862, 29 24 863 

E-mail: ured@os-amihanovica-zg.skole.hr 

www.os-amihanovica-zg.skole.hr 

Klasa: 003-06/20-01/02 

UR. BROJ: 251-133/01-20-3 

U Zagrebu, 28.02.2020. 

 

 

ZAPISNIK 

 VI. sjednice Školskog odbora održane 18.2.2020. u 17:00 sati 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: 

1. Dalibor Blažević, predsjednik Školskog odbora 

2. Renata Gredelj 

3. Ivana Žigman 

4. Tatjana Horvat Pelivan  

5. Stjepko Posavec-Tušek 

6. Magdalena Grizelj  

Odsutni: Nebojša Grmuša  

Ostali prisutni: Beatrica Šurbek, ravnateljica 

                           Ivana Mikulčić Papak, tajnica Škole - ZAPISNIČAR 

Predsjednik ŠO konstatirao je da postoji kvorum i da se odluke mogu pravovaljano donositi te 

predložio slijedeći: 

DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice Školskog odbora; 

2. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa po raspisanom natječaju za radno mjesto   

    učitelja/ice rehabilitatora/ice; 

3. Odluka o raspisivanju natječaja za učitelja/ice razredne nastave; 

4. Izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora; 

5. Pitanja, prijedlozi, obavijesti; 

 

Predlaže se dopuna dnevnog reda točkom: 

6.  Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave; 

7.  Donošenje Procedure provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava; 

 

Ovako nadopunjeni dnevni red, jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

mailto:ured@os-amihanovica-zg.skole.hr
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Ad1. 

Predsjednik ŠO pročitao je zapisnik i isti je u cijelosti prihvaćen.  

Ad2. 

Ravnateljica je izvijestila prisutne da je na natječaj  koji je objavljen 21.1.2020. na web 

stranici HZZ i web stranici škole, za radno mjesto rehabilitator/ice pristiglo 7 (sedam) 

prijava, od kojih je Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto 

učitelj/ice rehabilitator/ice u sastavu Beatrice Šurbek,ravnateljice, Marine Žugaj, socijalne 

pedagoginje i Ane Jura Bajilo, prof. rehab. utvrdilo 6 (šest) pravodobnih i urednih prijava 

kandidata i na temelju toga sastavilo listu kandidata koji su pozvani na vrednovanje.             

Na temelju prethodno utvrđenih 9 pitanja predviđenih za svakog kandidata, Povjerenstvo je 

izvršilo procjenu dvoje (2) kandidata koji su pristupili vrednovanju, pri čemu su ostvareni 

sljedeći rezultati Pavlović Ana ostvarila je 176 bodova a Bjelanović-Nimac Tatjana 94 boda. 

Ravnateljica predlaže za radno mjesto učitelj/ice rehabilitator/ice Pavlović Anu, magistru 

edukacijske rehabilitacije koja je od Povjerenstva dobila najveći broj bodova, uz uvjet 

probnog rada u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom. . 

 

ŠO donosi jednoglasno  

ODLUKU 

o zasnivanju radnog odnosa s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme  s Pavlović 

Anom, magistrom edukacijske rehabilitacije uz uvjet probnog  rada u trajanju od 2 mjeseca. 

Radni odnos zasnovat će se s 24.02.2020. godine. 

Ad3. 

Ravnateljica je izvijestila prisutne o iznenadno preminuloj učiteljici razredne nastave Juliji 

Slatina 5.2.2020. i kako je radi osiguravanja kontinuiteta nastavnog procesa zaposlila 

učiteljicu Vedranu Bermanec, 10.2.2020. do zapošljavanja na temelju natječaja a najdulje do 

60 dana. Kolegica Bermanec radila je već u Školi kao pripravnik. 

Stoga je potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za učiteljici razredne nastave jer se 

radi o upražnjenom radnom mjestu. 

Predsjednik ŠO dao je prijedlog na glasovanje i ŠO jednoglasno je donosi  

ODLUKU 

 o raspisivanju natječaja za  učitelja/icu razredne nastave s punim radnim vremenom na 

neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj; 

Natječaj će biti raspisan u skladu sa Zakonom. 

 

 

 



Ad4. 

Prema Statutu OŠ Antuna Mihanovića predsjednik ŠO izvještava o potrebi izbora zamjenika 

predsjednika ŠO, i predlaže kandidaturu učiteljice Renate Gredelj te daje prijedlog na 

glasovanje i ŠO donosi sa 5 glasova članova ŠO 

ODLUKU 

o izboru članice ŠO Renate Gredelj zamjenicom predsjednika ŠO. 

Ad5. 

Ravnateljica izvještava o organizaciji obilježavanja Dana ružičastih majica. 

Učiteljica R.Gredelj je izvijestila kako su učenici 3.razreda izradili bedževe povodom  Dana 

ružičastih majica. 

Ravnateljica je izvijestila prisutne o posjeti učenika osmih razreda gradu Vukovaru u sklopu 

projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ 13. i 14. veljače 2020. godine i pohvalila 

cjelokupnu organizaciju posjeta kao i naše učenike koji su na kvizu znanja,  osvojili prvo 

mjesto točno odgovorivši na sva postavljena pitanja. 

Ravnateljica je izvijestila prisutne o događaju vezanom uz nestanak jakne učenice te će se 

garderobe učenika ubuduće obavezno zaključavati. 

Također, ravnateljica izvještava prisutne o školskim natjecanjima koji su još uvijek u tijeku, 

te su za sad poznata sudjelovanja na županijskoj razini natjecanja iz informatike, engleskog 

jezika i lidrana. 

Na prigovore vezane uz radove koji su u tijeku u blizini škole (R.Gredelj, S.Posavec-Tušek; 

I.Žigman), ravnateljica je odgovorila kako će provjeriti sa Vijećem gradske četvrti do kada su 

planirani radovi i da li bi se građevinska vozila mogla parkirati na drugoj lokaciji, kako bi se 

smanjilo ugrožavanje sigurnosti djece prilikom odlaska/dolaska iz škole. 

Ad6.    

Tajnica Škole je izvijestila prisutne kako je na temelju Zakona o javnoj nabavi potrebno 

donijeti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i ukratko ih upoznala sa 

sadržajem istog a kojeg su svi pravovremeno dobili putem elektroničke pošte. Dodatnih 

pitanja nije bio. 

Predsjednik ŠO dao je prijedlog Pravilnika na glasovanje i ŠO, sukladno Statutu OŠ Antuna 

Mihanovića, jednoglasno donosi: 

ODLUKU 

 o donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči. 

 

 

 



Ad7. 

Tajnica Škole je izvijestila prisutne kako je na temelju  dopisa od MZO a vezano za provjeru 

vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja službenika i namještenika potrebno donijeti 

Proceduru provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava, primjer koje su svi 

članovi ŠO primili putem elektroničke sjednice. Provjera vjerodostojnosti isprava o stupnju 

obrazovanja zaposlenika Škole je u tijeku ali vjerodostojnost isprava većine zaposlenika je do 

sada potvrđena. Dodatnih pitanja nije bio. 

Predsjednik ŠO dao je prijedlog Procedure na glasovanje i ŠO jednoglasno donosi: 

ODLUKU 

 o donošenju Procedure provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava. 

Procedura stupa na snagu danom donošenja. 

 

Sjednica je završila u 17:35 sati. 

 

Zapisničar:                                                   Predsjednik ŠO: 

 

Ivana Mikulčić Papak, mag. iur.                                                           Dalibor Blažević, prof. 

 

 


