
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/17-01/57 

URBROJ: 251-665/17-01 

Zagreb, 15. studenoga 2017. godine 

 

ZAPISNIK 

 

pedesete šeste sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, 

Zagreb, održane dana 14. studenoga 2017. godine s početkom u 7:30 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:    

         

1. Vesna Bobinski, dipl. bibliotekar 

2. Andrea Bosanac, prof. 

3. Ines Smolčić, učiteljica razredne nastave 

4. dr. sc. Vesna Budinski 

5. Ognjen Golubić 

6. Mira Anić Milić, soc. radnik 

7. mr. Ljiljana Klinger 

 

Odsutnih članova Školskog odbora nije bilo 

     

Pored članova prisutni su:  

1. Igor Rukljač, ravnatelj  

2. Marin Karin, tajnik škole i zapisničar 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora, gđa Vesna Bobinski, utvrdila da postoji 

kvorum i predložila sljedeći dnevni red s jednom nadopunom dnevnog reda kako slijedi: 

 

 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika 55. sjednice Školskog odbora 

2. Prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa 

    - sukladno članku 107. stavku 10. podst. 1. ZOOOSŠ-a 

    - po završetku natječajnih postupaka 

3. Razno 

 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 



Ad. 1. 

Na zapisnik 55. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

Gosp. Igor Rukljač, ravnatelj Škole, zatražio je prethodne suglasnosti Školskog odbora za 

zasnivanje radnih odnosa u OŠ Kajzerica za sljedeće djelatnike, a sve vezano uz zapošljavanja 

radnika u školskoj godini 2017./2018.: 

1. MIROSLAVA ŠOVANJ SPAJIĆ (radno mjesto učiteljica talijanskog jezika) - 4 sata 

ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. 

podstavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, do 60 dana -

novootvoreno radno mjesto shodno dobivenoj suglasnosti MZO-a za uvođenjem talijanskog 

jezika kao izbornog predmeta u školskoj godini 2017./2018. Djelatnica će sklopiti drugi ugovor 

o radu sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi, do 60 dana, iz razloga nemogućnosti završetka predmetnog natječajnog 

postupka od dana 6. studenoga 2017., a sve sukladno dobivenim predmetnim suglasnostima. 

 

2. INES VOJVODIĆ (radno mjesto učiteljica razredne nastave) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. 

ZOOOSŠ-a, do 60 dana, zamjena za kolegicu Ivu Palijaš učiteljicu razredne nastave koja koristi 

rodiljni dopust, a koja će nastavno koristiti i neplaćeni dopust, shodno podnesenom zahtjevu za 

korištenjem istoga od 8. studenoga 2017. u periodu od jedne kalendarske godine, a koji je 

ravnatelj pozitivnom odlukom odobrio. Radnica Ines Vojvodić imala je sklopljen ugovor o radu 

sukladno članku 114. stavku 1. ZOOOSŠ-a, na puno radno vrijeme od dana 1. studenoga 2017. 

godine (KLASA: 112-02/17-02/110, URBROJ: 251-665/17-01) zbog zamjene radnice Ive 

Palijaš. 

Slijedom svega navedenoga, istaknuto je sljedeće, da je radnica Iva Palijaš radila u OŠ 

Kajzerica temeljem sklopljenog ugovora o radu sukladno članku 114. stavku 1. ZOOOSŠ-a, na 

puno radno vrijeme od dana 4. rujna 2017. godine (KLASA: 112-02/17-02/80, URBROJ: 251-

665/17-01) te temeljem ugovora o radu sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. 

ZOOOSŠ-a, do 60 dana, od dana 19. rujna 2017. godine (KLASA: 112-02/17-02/109, 

URBROJ: 251-665/17-01) na upražnjenom radnom mjestu učiteljice razredne nastave od dana 

4. rujna 2017. godine. Na predmetno radno mjesto temeljem provedenog natječajnog postupka 

od 25. rujna 2017. zaposlena je izabrana kandidatkinja, radnica Jasna Horvat, učiteljica razredne 

nastave. 

 

3. SNJEŽANA JAGARČEC (radno mjesto spremačica) - 40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena na određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. ZOOSŠ-a, 

do 60 dana - upražnjeno radno mjesto radi zapošljavanja djelatnice SVJETLANE KRVAVICE 

na novootvoreno radno mjesto kuharica, a sve sukladno članku 23. stavka 5. Kolektivnog 

ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 39/17.). 

Radnica Snježana Jagarčec sa Školom je imala sklopljen ugovor o radu do 15 dana sukladno čl. 

114. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na puno radno vrijeme, 

od dana 2. studenoga 2017. godine (KLASA: 112-02/17-02/112, URBROJ: 251-665/17-01). 

 



4. GLLORIA RACI (radno mjesto pomoćnika u nastavi učeniku 4. a razreda, Stipi Bariću, u 

sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora 

inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se provodi temeljem natječaja „Osiguravanje 

pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u 

osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem 

poziva UP.03.2.1.03.0008 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa 

„Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020“.) - 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na 

određeno radno vrijeme, po završenom natječajnom postupku od 25. listopada 2017. 

 

5. KREŠIMIR VUČIĆ (radno mjesto učitelj matematike) - 40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena na neodređeno radno vrijeme na upražnjeno radno mjesto učitelja matematike po 

završenom natječajnom postupku od 23. listopada 2017. Radnik je imao sklopljen ugovor o 

radu do 60 dana sukladno čl. 107. st. 10. alineji 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, na puno radno vrijeme od dana 16. rujna 2017. godine (KLASA: 112-02/17-

02/106, URBROJ: 251-665/17-01). 

 

6. KARLO BABUDER (radno mjesto učitelj razredne nastave u programu produženog 

boravka) - 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme. Zamjena za 

kolegicu Anne-Marie Popović, do povratka radnice na rad, a koja koristi pravo na rad s 

polovicom punog radnog vremena temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje. Suglasnost se traži po završenom natječajnom postupku za ovo radno mjesto od 23. 

listopada 2017. 

 

7. LENA IVANKOVIĆ (radno mjesto učiteljica likovne kulture) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme zamjena za kolegicu Maju Martinović koja se 

nalazi na bolovanju po završenom natječajnom postupku od 23. listopada 2017. Zamjena do 

povratka zamjenjivane radnice na rad. 

 

8. LEO PAŽIN (radno mjesto učitelj glazbene kulture) - 22 sata ukupnog tjednog radnog 

vremena na određeno radno vrijeme sukladno članku sukladno odredbi članka 107. stavka 11. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u svojstvu nestručne zamjene po 

završenom natječajnom postupku od 23. listopada 2017. (Ako se na natječaj ne javi osoba koja 

ispunjava uvjete iz članka 105. ovog Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a 

do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se odnos može zasnovati 

s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete). 

Zamjena za radnika Roberta Šepeca, do povratka radnika na rad, odnosno do isteka uvjeta iz čl. 

107. stavka 11. ZOOOSŠ-a. 

 

9. IVANA PEŠIĆ (radno mjesto učiteljica engleskog jezika) - 40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena na određeno radno vrijeme zamjena za kolegicu Martinu Sičaju po završenom 

natječajnom postupku od 23. listopada 2017., do povratka radnice na rad. 

 

10. MIRJANA MEĐAKOVIĆ (radno mjesto spremačica) - 40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena na određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. ZOOSŠ-a, 

do 60 dana - upražnjeno radno mjesto radi zapošljavanja djelatnice Ankice Smolković na 

novootvoreno radno mjesto kuharica, a sve sukladno članku 23. stavka 5. Kolektivnog ugovora 

za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 39/17.). 



Ovaj ugovor o radu sklapa se na upražnjenom radnom mjestu spremačice (predmetna suglasnost 

za navedeno radno mjesto je zatražena od nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja), jer 

obavljanje poslova ne trpi odgodu, a traje do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili 

drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana). 

Radnica je sa Školom imala sklopljen ugovor o radu sukladno članku 114. st.1. Zakona o odgoju 

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na puno radno vrijeme, KLASA: 112-02/17-02/75, 

URBROJ:  251-665/17-01 od dana 4. rujna 2017, te ugovor o radu sukladno čl. 107. st. 10. 

alineji 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na puno radno vrijeme, od 

dana 19. rujna 2017. godine (KLASA: 112-02/17-02/101, URBROJ: 251-665/17-01). 

 

 

Školski odbor Osnovne škole Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, na sjednici održanoj dana 

14. studenoga 2017. godine jednoglasno je dao prethodne suglasnosti ravnatelju Osnovne škole 

Kajzerica za zanivanje radnih odnosa sukladno iskazanim zahtjevima ravnatelja Osnovne škole 

Kajzerica. 

 

Ad. 3. 

Točka razno nije otvarana. 

 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 8:00 sati. 

 

 

 

 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

 Marin Karin, dipl. iur.                                                     Vesna Bobinski, dipl. bibliotekar

                                                                                            

 

 

 

 


