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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SRAČINEC 

OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC 

KLASA:   003-06/21-01/1 

URBROJ: 2186-132-08-21-8 

U Sračincu, 24.03.2021. 

ZAPISNIK 

 
3. sjednice Školskog odbora održane u utorak 23. ožujka 2021. godine s početkom u 18:30 sati u 

Osnovnoj školi Sračinec u učionici br. 4. 

 

PRISUTNI:    Margareta Skuhala Juričić, Mihael Liber,  Ilija Radoš, Slobodan Rodić, Gordana Vitez 

                       Tenšić, Katarina Kovačić , Dario Mudnić -prisutan putem on-line aplikacije  

Lidija Valec – ravnateljica škole, Ljiljanka Skomrak – tajnica škole 

Damir Fotak – sindikalni povjerenik OŠ Sračinec prilikom 3. točke dnevnog reda 

ODSUTNI:     Nema 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Margareta Skuhala Juričić, pozdravila je prisutne, zahvalila im na 

odazivu i utvrdila da je video veza s gospodinom Mudnićem uspostavljena, te da su svi članovi 

Školskog odbora prisutni.   

Nakon toga predložila je sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Školskog odbora 

2. Rebalans financijskog plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu 

3. Zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku po natječaju raspisanom 

03. ožujka 2021. na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne godine, odnosno dok traje 

potreba za učiteljem/icom 

4. Razno 

 

Nakon toga predsjednica je ukazala kako na ovoj sjednici prisustvuje i sindikalni povjerenik 

sindikalne podružnice OŠ Sračinec koji ima pravo prisustvovati sjednicama prema članku 52. KU za 

zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) i stavak 1. toga članaka koji glasi:“1) 

Sindikalni povjerenik ima pravo sudjelovanja u radu školskog odbora bez prava glasa izuzev ako je 

član toga tijela kada se razmatra radnopravni status, a na zahtjev člana sindikata.“ 

Nakon toga obavijestila je gospodina Fotaka da može pričekati u hodniku kad bude treća točka 

dnevnog reda gdje se rješava zapošljavanje, odnosno radni odnosi. 

 

 

Ad. 1. 

Zapisnik 2. sjednice članovima Školskog odbora dostavljen je e-poštom, svi su ga pročitali i zaključili 

kako ga nema potrebe čitati  na sjednici, jer nemaju nikakav prigovor na isti.    

Zapisnik je bez primjedbi jednoglasno (7 glasova) prihvaćen. 

 

 

 

Ad. 2. 

Rebalans financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu predstavila je 

računovotkinja škole Danica Vasić na prošloj sjednici, s napomenom da ga predstavlja samo kao 

prijedlog, obzirom da je dužnost Škole donijeti rebalans financijskog plana tek nakon što rebalans 

izradi i usvoji Varaždinska županija. 

Pročelnik upravnog odjela za prosvjetu i kulturu obavijestio je ravnateljicu Škole, da će Varaždinska 

županija odobriti Osnovnoj školi Sračinec =421.122,00 kuna za izmjenu krovišta u Područnoj školi 
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Svibovec Podravski obzirom da ta stavka nije ušla u projekt energetske obnove Područne škole koju je 

ravnateljica tražila u 2018. godini.  

Nakon toga dobili smo iz Varaždinske županije dobili odluku u kojoj nam se odobravaju sredstva za 

izmjenu krovišta u Područnoj školi Svibovec Podravski i imenovali nam člana povjerenstva za javni 

poziv za izvođenje radova, predsjednica daje prijedlog rebalansa financijskog plana za 2021. i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu na glasanje u kojeg su uključena i odobrena sredstva u iznosu od 

=421.122,00 kuna za izmjenu krovišta. 

Jednoglasno (7 glasa)  donesena je odluka da o prihvaćanju rebalansa financijskog plana za 2021. i 

projekcije za 2022. i 2023. (rebalans u privitku) 

 

Ad. 3. 

Predsjednica ŠO pozvala je gospodina Damira Fotaka da prisustvuje trećoj točci dnevnog reda u kojoj 

je ravnateljica upoznala prisutne da je OŠ Sračinec raspisala 03. ožujka 2021. godine natječaj za 

učiteljica/icu razredne nastave za rad u produženom boravku. Na natječaj je stiglo 6 molbi koje su 

zadovoljavale uvjete natječaja. 

Na poziv Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata koje radi u sastavu 

1. Milorad Kućar, prof. 

2. Mihaela Novak, dipl.uč. 

3. Petra Gregur, mag.prim.obraz. 
na intervju su se odazvale tri kandidatkinje. Nakon intervjua Povjerenstvo je rangiralo kandidatkinje 

prema sljedećem redoslijedu  

1. Ana Vuk Čmigović 

2. Emilia Galović 

3. Nives Novak 

 

i predložilo ravnateljici Anu Vuk Čmigović za prijem u radni odnos. 

Stoga ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Anu Vuk Čmigović, mag.prim.obrazovanja za prijem 

u radni odnos na puno određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine, odnosno dok traje potreba za 

učiteljicom. 

Školski odbor jednoglasno (7 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zapošljavanje Ane 

Vuk Čmigović na puno, određeno radno vrijeme dok traje potreba za učiteljicom u produženom 

boravku, a najduže do kraja nastavne godine. Ana Vuk Čmigović ima zasnovan radni odnos na 60 

dana, pa će joj se novim ugovorom  regulirati završetak radnog odnosa na određeno vrijeme.  

Gospodin Damir Fotak izašao je nakon završetka treće točke dnevnog reda. 

 

 

Ad. 4. 

a) Mihael Liber postavio je pitanje ravnateljici zašto Varaždinska županija do sad nije uključila 

Područnu školu u Svibovcu Podravskom u projekt energetske učinkovitosti.  

Ravnateljica mu odgovara kako na to pitanje ona ne može ogovoriti, jer nema saznanja prema kojim 

kriterijima Županija financira projekte obnove osnovnih i srednjih škola varaždinske županije. 

Izvještava ga da je 2018. godine tražila od Varaždinske županije da uključi Područnu školu Svibovec 

Podravski u energetsku obnovu, te da su projekti bili izrađeni u siječnju 2019. godine.  Izradu projekta 

platila je Varaždinska županija. 

Na to joj gospodin Liber odgovara da je prema njegovim saznanjima koje je dobio od Pročelnika ureda 

za prosvjetu u Varaždinskoj županiji škola zakasnila na prijavu u projekt i da zbog toga na Područnoj 

školi još uvijek nije napravljena energetska obnova. 

Ravnateljica se ne slaže s tom konstatacijom, pa gospodin Liber traži da Škola službeno zatraži u ime 

Školskog odbora očitovanje pročelnika gospodina Huđeka na tu temu. 

 

b) Predsjednica podsjeća prisutne da će Školski odbor održavati kraće sjednice održavati u 

jutarnjim satovima, pa joj nisu jasne prozivke članova ŠO imenovanih od strane osnivača, 

obzirom da je prvotni termin za ovu kratku sjednicu zakazala u jutarnjim satima. 

Moli sve članove ŠO da budu konstruktivni o upravni odbor koji može u skladu i mirnim tonovima uz 

dogovor donositi rješenja i zaključke.  

Nakon kraće diskusije predsjednica je dala slijedeći prijedlog na glasanje 
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- kratke jutarnje sjednice održavat će se četvrtkom u 7:00 

- a sjednice u popodnevnoj smjeni, održavat će se prema rasporedu koji odgovara rasporedu 

članova školskog odbora izabranih od učiteljskog vijeća s početkom u 16:30 sati 

Prijedlog predsjednice o održavanju sjednica Školskog odbora jednoglasno (7 glasova) je prihvaćen 

 

c) Gospodin Mihael Liber traži od svih koji prisustvuju na sjednicama Školskog odbora da se 

informacije i zaključci koje se donose na sjednicama ŠO OŠ Sračinec, ne prenose strukturama 

u Općini Sračinec  

 

Sjednica je završila u 19,30 sati. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK: 

 

Ljiljanka Skomrak      Margareta Skuhala Juričić, prof. 


