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OSNOVNA ŠKOLA 
PAVAO BELAS 
BRDOVEC 
KLASA: 003-05/17-01/1 
URBROJ.: 238/03-129-17-3 
Brdovec, 6. travnja 2017. 
 
 

ZAKLJUČCI 
 

sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane dana 6. travnja 2017. godine u 
12,30 sati u prostorijama Osnovne škole Pavao Belas u Brdovcu. 
 
Sjednici prisustvuju: 

1. Josip Kišić 
2. Ivanka Tomić 
3. Jasna Stiperski 
4. Katarina Tomas Bakula 
 
Andrej Peklić, ravnatelj škole 
Snježana Smrkulj, tajnica škole 

 
Dnevni red:  
 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 
2. Potvrđivanje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 
4. Donošenje Odluke o visini naknade za polaznike odjela osnovnih umjetničkih 

programa za školsku godinu 2017./2018. – predlaže ravnatelj 
5. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnih odnosa u školi – 

predlaže ravnatelj 
6. Razno 

 
 
AD-1 
Predsjedavatelj čita Odluku Učiteljskog vijeća sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 
17.2.2017. kojom se imenuju Ivanka Tomić, učiteljica i Jasna Stiperski, učiteljica, za članove 
Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika. Zatim čita Odluku Vijeća roditelja sa 
sjednici održane 17.2.2017. kojom se imenuje Katarina Tomas Bakula za člana Školskog 
odbora iz reda roditelja. Nadalje čita Odluku od 27.3.2017. o rezultatima izbora za 
predstavnika radnika u Školskom odboru u kojoj je utvrđeno da je za predstavnika radnika u 
Školskom odboru izabran Josip Kišić. Zagrebačka županija koja je osnivač OŠ „Pavao 
Belas“, nije dostavila podatke o imenovanju tri člana Školskog odbora koje osnivač 
samostalno imenuje i razrješava. 
 
AD-2 
Pod drugom točkom dnevnog reda predsjedavatelj potvrđuje mandat imenovanih članova 
provjerom identiteta svakog člana prema podacima iz akta o imenovanju. 
 
AD-3 
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ZAKLJUČAK: Za predsjednicu Školskog odbora izabrana je Ivanka Tomić, a za zamjenika 
predsjednice Školskog odbora Josip Kišić. 
 
AD-4 
ZAKLJUČAK 
Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika 
te cijeni obrazovanja u odjelima osnovnog glazbenog obrazovanja. 
 
AD-5 
 
ZAKLJUČAK: 
Članovi Školskog odbora jednoglasno daju ravnatelju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa s Anom Šimunov na radnom mjestu učiteljice klavira na određeno puno radno vrijeme do 
31.8.2017. 
 
ZAKLJUČAK: 
Članovi Školskog odbora jednoglasno daju ravnatelju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa s Hanom Hunjet na radnom mjestu učiteljice klavira na određeno nepuno radno vrijeme do 
31.8.2017. 
 
ZAKLJUČAK: 
Na natječaj za učitelja harmonike na neodređeno nepuno radno vrijeme nije se prijavio niti jedan 
kandidat. Natječaj će se ponoviti. 
 
ZAKLJUČAK: 
Na natječaj za učitelja harmonike na određeno nepuno radno vrijeme nije se prijavio niti jedan 
kandidat. Natječaj će se ponoviti. 
 
 

ZAKLJUČAK: 
Članovi Školskog odbora jednoglasno daju ravnatelju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa s Lovrom Švendom na određeno puno radno vrijeme do povratka na rad Ivane Dragojević, 
ali ne dulje od 7. srpnja 2017.  
 
 
 ZAKLJUČAK: 
Članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za 
zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme s Josipom Dumbovićem na radnom 
mjestu domara. Izabrani kandidat sukladno članku 6. Pravilnika o radu OŠ „Pavao Belas“ prije 
zasnivanja radnog odnosa trebati dostaviti uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za 
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada. 
 
AD-6 
Pod zadnjom točkom dnevnog reda-razno-nema pitanja ni prijedloga. 
 
 
 
Predsjednica Školskog odbora Ivanka Tomić zaključuje sjednicu u 12,55 sati. 
 
Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 
Snježana Smrkulj      Ivanka Tomić 
 
 


