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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

LJUDEVITA GAJA 42 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/18-02/01 

URBROJ:2189-22-10-18-2 

 

ZAPISNIK  

s 24. sjednice  Školskog odbora održane 

23. siječnja 2018. godine u COOR-u Virovitica s početkom u  14:30  sati 

 

 

Prisutni: 

Đurđa Aragović, predsjednica 

Vesna Šerepac, članica 

Marija Bajan-Prokl, članica 

Silvija Zec, članica  

Dijana Stanić, članica 

Jasna Komar, članica 

Melita Ključec, članica 

 

Ostali prisutni:  
Margarita Kovačević, ravnateljica 

Sanja Đurasević, zapisničarka 

 

Predsjednica Školskog odbora  pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da su sjednici nazočni 

svi članovi Školskog odbora i da Školski odbor može donositi sve pravovaljane odluke i 

zaključke. 

Predsjednica Školskog odbora otvara 24. sjednicu Školskog odbora te predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora od 15. prosinca 2017. godine 

2. Verifikacija mandata imenovanog člana Školskog odbora od strane Osnivača 

3. Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom 

natječaju od 12. siječnja 2018. godine 

4. Različito 

 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 24. sjednice Školskog odbora. 

 

 

Ad 1.)  

Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora od 15. prosinca 2017. godine 

 

          Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik sa 23. sjednice Školskog odbora 

održane dana 15. prosinca 2017. godine. 

         Predsjednica Školskog odbora poziva prisutne članove da iznesu svoje dopune ili 

primjedbe na isti. 
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Budući da dopuna i primjedbi nije bilo, Zapisnik se daje na glasovanje. Konstatira se 

kako je jednoglasno usvojen  

Zapisnik s 23. sjednice Školskog odbora održane dana 15. prosinca 2017. godine.     

 

Ad 2.) 

Verifikacija mandata imenovanog člana Školskog odbora od strane Osnivača 

 

 Rješenjem KLASA:602-01/1701/01, URBROJ:2189/01-04/2-17-2, od 4. prosinca 

2017. godine članica Vesna Grbac, razriješena je dužnosti člana Školskog odbora zbog 

obavljanja dužnosti koja je nespojiva sa članstvom u Školskom odboru, a imenovana nova 

članica Marija Bajan Prokl, dipl. soc. radnica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica. 

Ad 3.) 

Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom 

natječaju od 12. siječnja 2018. godine 

 

Dana 12. siječnja 2018. godine na službenoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica (u daljnjem tekstu: Centar) objavljen je natječaj KLASA: 112-01/18-02/01 

URBROJ: 2189-22-01-18-1, za sljedeća radna mjesta; 

 

1. Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila: 

- 1 osoba na puno određeno radno vrijeme, za školsku godinu 2017./2018. 

    (očekivano trajanje do 21.6.2018.) 

2. Učitelj/ica  glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 

       - 1 osoba  na   nepuno, 11 sati (6 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno    

          radno  vrijeme 

 3. Učitelj/ica  likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 

       - 1 osoba  na nepuno, 11 sati (6 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno     

           radno vrijeme 

 

Kandidati su bili dužni  ispunjavati uvjete prema: 

a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine broj 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 

07/17) i  

b) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih 

suradnika u osnovnom školstvu (Narodne Novine broj 47/96., 56/01) 

Natječaj je bio otvoren do 20. siječnja 2018. godine, a pristigle su sljedeće prijave za: 

a) Učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila: 

1. Nataša Nuk Rastović, VSS, mag.edukacije hrv.jezika i književnosti iz 

Virovitice 

2. Mihalea Ripli, VŠS, odgojitelj predškolske  djece iz Virovitice 

 

b) Učitelj/ica  glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 

1. Izabela Babić, prof. fonetike i hrv. jezika i književnosti iz Virovitice 
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c) Učitelj/ica  likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 

1. Izabela Babić, prof. fonetike i hrv. jezika i književnosti iz Virovitice 

2. Marina Predragović, VSS, mag.primarnog obrazovanja iz Virovitice 

3. Mirela Huzjak, VŠS, ing.odjevne tehnologije iz Virovitice 

 

 U skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju ravnateljica traži prethodnu 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pod točkom 1. s Mihaelom Ripli  

obzirom da su obje kandidatkinje nestručne. Mihaela Ripli trenutno obavlja posao pomoćnika 

u nastavi. 

 Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnateljice na raspravu i glasanje. 

 Pitanja nije bilo. 

 Konstatira se kako prijedlog ravnateljice nije prihvaćen s 4 glasa „protiv“ (M. Ključec, 

J. Komar, D. Stanić i S. Zec). i tri glasa „za“. 

 Ravnateljica nije dala drugi prijedlog za zapošljavanje. 

 M. Ključec i J. Komar izjavljuju kako u Zakonu o odgoju i obrazovanju stoji da se u 

slučaju nestručno prijavljenih kandidata treba poštivati vrsta i razina stručne spreme.  

 Tajnica izjavljuje kako to ne piše u Zakonu te da su obje prijavljene kandidatkinje u 

ovom slučaju izjednačene odnosno viša razina obrazovanja ne daje nikakvu prednost. Dodaje, 

kako se o istom konzultirala i s prosvjetnim inspektorom. 

 J. Komar smatra kako smatra kako se ovim prijedlogom ravnateljice degradira njezina 

struka edukacijskog rehabilitatora i kako imaju pravo na svoje mišljenje te ravnateljica ne bi 

trebala ovo shvaćati osobno. 

 V. Šerepac izjavljuje kako nitko ne dovodi struku u pitanje već se ovdje radi o dvije 

kandidatkinje koje ne ispunjavaju tražene uvjete te je legitimno pravo ravnatelja predložiti 

osobu za koju smatra da će najbolje odgovarati traženim poslovima. Dodaje, kako je jedino 

važno poštivati zakonsku proceduru a osobna stajališta ostaviti sa strane. Ovakvim postupanjem 

dovodi se u pitanje rad s učenicima kao i troškovi rada zamjene. 

 Ravnateljica dodaje kako smatra da ovakvim odnosom članice Školskog odbora 

iskazuju nepovjerenje i sumnju u zakonitost njezina rada pa samim time ako nema uzajamnog 

povjerenja ne nalazi ni razlog daljnjeg ostanka na tom radnom mjestu. 

 Marija Bajan Prokl izjavljuje kako ju iznenađuje ovakvo postupanje te kako u slučaju 

bilo kakvog prijedloga svaki ravnatelj na koncu sam preuzima i snosi odgovornost za svoje 

postupke, stoga ga ne treba ograničavati u njegovom radu. 

 Dijana Stanić izjavljuje kako je bilo mnogo loših iskustava u prošlosti. 

 Predsjednica Školskog odbora izjavljuje kako joj se čini da članice Školskog odbora 

iskazuju nepovjerenje ravnateljici  koju su sami birali te da nema potrebe pozivati se na prošlost 

već se potrebno usmjeriti na sadašnji rad i sve ono što slijedi te zatvara raspravu. 

Za radna mjesta pod točkom 2. i 3. ravnateljica predlaže zasnivanje radnog odnosa s 

izabelom Babić, uz ponavljanje natječaja u roku od 5 mjeseci zbog neispunjavanja uvjeta vrste 

stručne spreme. 

 Predsjednica daje prijedlog na raspravu i glasanje. 

 Pitanja nije bilo. 

Konstatira se kako je jednoglasno donesena 
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             ODLUKA 

                                        o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

                                                                                 I. 

 daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Izabele Babić, prof. fonetike i hrv. jezika 

i književnosti, za obavljanje poslova učitelja predmetne nastave likovne i glazbene kulture, na 

nepuno određeno radno vrijeme, sukladno članku 107. stavku 11. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Ad 4.) 

 

Različito 

 

  Pitanja nije bilo. 

 

Sjednica zaključena u 15.10 sati 

Virovitica, 23. siječnja 2018. godine. 

 

Zapisnik zaključen sa 4. stranicom. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                      .                                                                    Đurđa Aragović, dipl.polit. 

 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević, tajnica 

 


