
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA 

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

KLASA: 003-06/18-01/01 

URBROJ: 251-665/18-01 

Zagreb, 13. rujna 2018. godine 

ZAPISNIK 

konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, 

Zagreb, održane dana 13. rujna 2018. godine s početkom u 17:00 sati. 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

  1. Vesna Budinski 

  2. Andrea Bosanac 

  3. Mirela Sučević 

  4. Ivana Cindrić 

  5. Ljiljana Klinger 

  6. Ivanka Vanjak 

  7. Marin Karin 

Odsutnih članova Školskog odbora nije bilo. 

 

Pored članova prisutna je: 

- Majda Tometić, v.d. ravnatelja OŠ Kajzerica 

Predsjedavatelj sjednice: 

Marin Karin, član Školskog odbora, rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora 

predsjednika Školskog odbora.  

Predsjedavatelj sjednice Marin Karin utvrđuje da je na sjednici nazočno sedam (7) članova 

(Školski odbor može pravovaljano odlučivati) te predlaže sljedeći:  

Dnevni red 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

    (Izvjestitelj: predsjedavatelj sjednice) 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 

    (Izvjestitelj: predsjedavatelj sjednice) 

3. Izbor predsjednika Školskog odbora 

     (Izvjestitelj: predsjedavatelj sjednice) 

4. Raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Osnovne škole Kajzerica 

    (Izvjestitelj: predsjednik Školskog odbora) 

5. Suglasnosti Školskog odbora za zasnivanje radnih odnosa sukladno članku 24. Kolektivnog  

    ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, 51/2018.) 

    (Izvjestitelj: tajnik škole) 

6. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 



Ad. 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

           Predsjedavatelj sjednice Marin Karin upoznaje nazočne o imenovanim članovima 

Školskog odbora. 

           Na XXXII. sjednici Učiteljskog vijeća održanoj dana 9. srpnja 2018., u skladu s 

odredbama Statuta OŠ Kajzerica, izabrana su dva člana Školskog odbora iz reda učitelja i 

stručnih suradnika: 

           1. Andrea Bosanac (učiteljica hrvatskog jezika), iz Velike Gorice, Trg Maršala Tita  

              10 

           2. Mirela Sučević (stručni suradnik pedagog), iz Zagreba, Vankina 4. 

          Isti članovi imenovani su na II. Sjednici Učiteljskog vijeća dana 27. kolovoza 2018. 

godine. 

           Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi i članka 60. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 

23/16. i 2/18.), gradonačelnik Grada Zagreba, 31. srpnja 2018., donio je Zaključak o 

imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica (KLASA: 602-01/18-01/2014, 

URBROJ: 251-03-02-18-2). 

           Za članove Školskog odbora OŠ Kajzerica iz reda Osnivača imenovani su: 

          - Ljiljana Klinger, iz Zagreba, Jahorinska 37 

          - Vesna Budinski, iz Zagreba, Medveščak 84 

          - Ivana Cindrić, iz Zagreba, V. Podbrežje 26. 

   

           Na sjednici Zbora radnika, održanoj dana 24. kolovoza 2018., utvrđeno je: 

           1. Za predstavnika radnika u Školskom odboru OŠ Kajzerica izabran je Marin Karin 

(tajnik škole), iz Zagreba, Vurovčica 9. 

 

           Na sjednici Vijeća roditelja održanoj dana 6. rujna 2018., u skladu s odredbama Statuta 

OŠ Kajzerica, imenovan je jedan član Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole: 

           1. Ivanka Vanjak (predstavnik roditelja 6. c razrednog odjela), iz Zagreba, Lanište 17 d. 

 

Ad. 2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 

           Verificira se mandat imenovanih članova Školskog odbora, kako slijedi: 

• dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika: 

1. Andrea Bosanac (učiteljica hrvatskog jezika), iz Velike Gorice, Trg Maršala Tita  

   10 

2. Mirela Sučević (pedagoginja škole), iz Zagreba, Vankina 4 

 

• jedan član iz reda roditelja koji nije radnik škole: 

3. Ivanka Vanjak (predstavnik roditelja 6. c razrednog odjela), iz Zagreba, Lanište 17 d 

 

• jedan član iz reda radnika škole:  
     4. Marin Karin (tajnik škole), iz Zagreba, Vurovčica 9 

 

 

 

 



• tri člana iz reda Osnivača: 

5. Ljiljana Klinger, iz Zagreba, Jahorinska 37 

6. Vesna Budinski, iz Zagreba, Medveščak 84 

7. Ivana Cindrić, iz Zagreba, V. Podbrežje 26 

 

te se utvrđuje da je Školski odbor OŠ Kajzerica konstituiran.  

 

Ad. 3. Izbor predsjednika Školskog odbora 

 

           Predsjedavatelj sjednice Marin Karin upoznaje nazočne članove Školskog odbora da u 

skladu sa Statutom OŠ Kajzerica biraju između sebe predsjednika Školskog odbora. 

          Glasovanje je javno, dizanjem ruku. 

          Za predsjednika Školskog odbora predložena je Andrea Bosanac. 

          Nakon što je prijedlog jednoglasno prihvaćen, započelo je glasovanje: 

          1. Andrea Bosanac (učiteljica hrvatskog jezika), predložena za predsjednicu Školskog 

odbora dobila je sljedeći broj glasova: 

 

 

7 GLASOVA  ZA 

 

0 GLASOVA  PROTIV 

 

0  GLASOVA  

SUZDRŽANO 

 

           Nakon provedenog glasovanja donesena je  

Odluka 

           za predsjednicu Školskog odbora imenuje se Andrea Bosanac (učiteljica hrvatskog 

jezika). 

           Za zamjenika predsjednika Školskog odbora jednoglasnom odlukom članova Školskog 

odbora izabran je Marin Karin (tajnik škole). 

 

 

Ad. 4. Raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Osnovne škole Kajzerica 

 

Temeljem članka 61. Statuta Osnovne škole Kajzerica, Školski odbor Osnovne škole Kajzerica, 

na konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 13. rujna 2018. godine, pod 4. točkom dnevnog reda, 

donio je  

 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja  

Osnovne škole Kajzerica 

 

Članak 1. 

 

(1) Za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole Kajzerica (u daljnjem tekstu: Škola) 

raspisat će se javni natječaj u Narodnim novinama, dana 21. rujna 2018. godine (natječaj 

će trajati 8 dana od dana datuma objave). 

(2) Osim u Narodnim novinama, natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Škole objavit će se 

i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole. 

(3) Tekst natječaja iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ove Odluke. 



Članak 2. 

 

Način i postupak izbora i imenovanja ravnatelja Škole provest će se sukladno odredbama članka 

59. do 69. Statuta Škole.  

 

Članak 3. 

 

O raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole obavijestit će se Gradski ured 

za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Škole.      

  

                                                                                       Predsjednica Školskog odbora 

                       Andrea Bosanac 

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 

126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Kajzerica, Školski 

odbor Osnovne škole Kajzerica raspisuje: 

 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole 

 

Uvjeti: prema  članku 126. stavcima 1.- 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 

94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.). 

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina. 

 

Uz pisanu  prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici 

sljedeću dokumentaciju: 

 

− životopis 

− diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

− domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu  

− dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja 

− dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili 

srednje škole o vrsti i trajanju poslova) 

− uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje 

radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(ne starije od 8 dana) 

− dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za 

osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ  

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja. 

Na natječaj se mogu javiti  osobe oba spola. 



Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju dužni su 

prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi 

propisuju pri ostvarivanju prava na prednost pri zapošljavanju,  te ostvaruju  prednost u odnosu  

na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.  

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje 

prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji (NN 127/17.) 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju

.pdf 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 

natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana 

isteka roka za podnošenje prijava. 

Prijave na natječaj s  potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenoj preslici dostaviti  na 

adresu: 

Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

„natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj.“ 

 

KLASA: 602-01/18-01/286 

URBROJ: 251-665/18-01 

 

 

Ad. 5. Suglasnosti Školskog odbora za zasnivanje radnih odnosa sukladno članku 24.  

           Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne  

           novine, 51/2018.) 

 

           Tajnik škole je objasnio je potrebu za povećanjem satnice dolje navedenim radnicima do 

punog radnog vremena, a koji imaju zasnovan radni odnos u OŠ Kajzerica na neodređeno 

nepuno radno vrijeme, temeljem povećanja broja učenika u školskoj godini 2018./2019. 

           Majda Tometić, v.d. ravnatelja, zatražila je suglasnost članova Školskog odbora za 

povećanjem satnice, od dana 3. rujna 2018., na temelju članka 24. Kolektivnog ugovora za 

zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i članka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi, sljedećim radnicima: 

 

• UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA - Ena Šarić - povećanje satnice za 4 sata 

ukupnog tjednog radnog vremena 

• UČITELJ FIZIKE - Nino Mandl - povećanje satnice za 8 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena 

• UČITELJ GLAZBENE KULTURE - Robert Šepec - povećanje satnice za 5 sati 

ukupnog tjednog radnog vremena 

• UČITELJ POVIJESTI - Karlo Babuder -  povećanje satnice za 8 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


• UČITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - Eva Pešić - povećanje 

satnice za 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena.  Radnici je temeljem odluke 

Gradskog ureda za obrazovanje umanjena satnica u programu “Vikendom u sportske 

dvorane“ za 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena te je ista uvećana na radnom 

mjestu učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture. 

 

• UČITELJICA TALIJANSKOG JEZIKA - Miroslava Šovanj Spajić - povećanje satnice 

za 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme od dana 3. 

rujna 2018.  

           Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora donose 

Odluku 

           daje se suglasnost za povećanjem satnice na predmetnim radnim mjestima. 

           Za ovu odluku glasovalo je sedam (7) članova Školskog odbora. 

           Majda Tometić, v.d. ravnatelja, zatražila je suglasnost članova Školskog odbora za 

zapošljavanjem radnika Tomislava Galovića na radnom mjestu vjeroučitelja na 20 sati 

ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme zbog zamjene radnice Ane Milas, 

od 3. rujna 2018., na temelju članka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi.  

           Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora donose 

Odluku 

           daje se suglasnost za zapošljavanjem na predmetnom radnom mjestu. 

           Za ovu odluku glasovalo je sedam (7) članova Školskog odbora.     

 

Ad. 6. Razno 

           Nije bilo pitanja niti prijedloga. 

 

            Školski odbor završio je s radom u 18:00 sati. 

 

Ovaj zapisnik ima 6 strana. 

 

 

 

 

       Zapisničar                                                                        Predsjednica Školskog odbora 

__________________ __________________________ 

        Marin Karin                                                                                   Andrea Bosanac 


