
REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC 

KLASA: 003-06/15-01/07 

URBROJ: 2115/09-15-01 

Donji Miholjac,  17.rujna 2015. 

ZAPISNIK 

 

S 35. sjednice Školskog odbora održane 17. rujna  2015. godine s početkom u 14,30 sati. 

 

NAZOČNI: većina članova Školskog odbora (6), ravnatelj  te tajnik škole  

Prihvaćen zapisnik s prošle sjednice i prihvaćen dnevni red današnje sjednice. 

 

 DNEVNI RED: 

   

1. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta nakon 

dobivene suglasnosti osnivača Osječko baranjske županije na sjednici Skupštine OBŽ  

7.srpnja 2015. 

2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i usvajanju Pročišćenog teksta Statuta  

3. Donošenje Odluke o osnivanju učeničke zadruge 

4. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik engleskog jezika (upražnjeno r.mjesto nakon prestanka ugovora NN), na 

određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 15 sati 

nastave tjedno 

5. Davanje prethodne suglasnosti ( za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik hrvatskog jezika (upražnjeno r.mjesto nakon prestanka ugovora NN), na 

određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 15 sati 

nastave tjedno 

6. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik latinskog jezika (upražnjeno r. mjesto nakon odlaska u mirovinu NN), na 

određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 1 sat nastave 

tjedno  

7. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik strojarske skupine predmeta  (upražnjeno r. mjesto nakon odlaska u 

mirovinu NN), na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s punim radnim 

vremenom  

8. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik ekonomske skupine predmeta ( za vrijeme bolovanja NN), na određeno 

vrijeme do 60 dana bez natječaja s punim radnim vremenom 

9. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

strukovni učitelj praktične nastave strojarstva  (upražnjeno r.mjesto nakon 

prestanka ugovora o radu NN), na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s 

nepunim radnim vremenom, 17 sati nastave tjedno 

10. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 
nastavnik psihologije, povećan opseg poslova, na određeno vrijeme do 60 dana bez 

natječaja s nepunim radnim vremenom, 2 sata nastave tjedno 

11. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim 

radnim vremenom, 1 sat nastave tjedno 

12. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik biologije, povećan opseg poslova, na određeno vrijeme do 60 dana bez 

natječaja s nepunim radnim vremenom, 3 sata nastave tjedno 

13. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

vjeroučitelja na neodređeno vrijeme (upražnjena satnica nakon NN), 3 sata nastave 

tjedno, a po preporuci Katehetskog ureda  

14. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik hrvatskog jezika (upražnjeno r.mjesto nakon prestanka ugovora NN), na 



određeno vrijeme do završetka sudskog postupka bez natječaja s nepunim radnim 

vremenom, 3 sata nastave tjedno 

15. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik njemačkog jezika, povećan opseg poslova, na određeno vrijeme do 60 dana 

bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 2 sata nastave tjedno 

16. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik hrvatskog jezika ( zamjena – rodiljni dopust NN), na određeno vrijeme do 

60 dana bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 10 sati nastave tjedno 

17. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

spremačice (zamjena –bolovanje NN), na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja 

s punim radnim vremenom 

18. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

spremačice (zamjena –bolovanje NN), na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja 

s punim radnim vremenom 

19. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad.1. 

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje 

škole Donji Miholjac nakon dobivene suglasnosti osnivača Osječko baranjske županije na 

sjednici Skupštine OBŽ 7. srpnja 2015. 

 

      Ad.2. 

Jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju i usvajanju Pročišćenog teksta Statuta Srednje 

škole Donji Miholjac . 

  

      Ad.3. 

Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju učeničke zadruge Srednje škole Donji Miholjac 

pod nazivom „Celestina“.  

      Ad.4. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim 

vremenom, 15 sati nastave tjedno (upražnjeno radno mjesto nakon prestanka ugovora o radu 

NN) primi NN. 

      Ad.5. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik hrvatskog jezika na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim 

vremenom, 15 sati nastave tjedno (17 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tj. 15 

nastave i 2 sata razredništvo), upražnjeno radno mjesto nakon prestanka ugovora o radu NN 

primi NN. 

 

      Ad.6. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik latinskog jezika (upražnjeno radno mjesto nakon odlaska NN u mirovinu), na 
određeno vrijeme do 60 dana  bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 1 sat nastave tjedno 

– primi NN. 

      Ad.7. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik strojarske skupine predmeta (upražnjeno r.mjesto nakon odlaska NN u mirovinu) na 

određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s punim radnim vremenom primi NN. 

      Ad.8. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik ekonomske skupine predmeta, zamjena za vrijeme bolovanja NN, na određeno 

vrijeme do 60 dana bez natječaja s punim radnim vremenom primi NN. 

 

      Ad.9. 



Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

strukovni učitelj praktične nastave strojarstva (upražnjeno r.mjesto nakon prestanka ugovora o 

radu NN), na određeno vrijeme do 60 dana  bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 17 

sati nastave tjedno, primi NN. 

 

      Ad.10. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik psihologije, povećan opseg poslova, na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s 

nepunim radnim vremenom, 2 sata nastave tjedno, primi NN. 

      Ad.11. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim 

vremenom, 1 sat nastave tjedno, primi NN. 

      Ad.12. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik biologije, povećan opseg poslova, na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s 

nepunim radnim vremenom, 3 sata nastave tjedno, primi NN. 

      Ad.13. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja, a po preporuci Katehetskog 

ureda Đakovo, da se na radno mjesto vjeroučitelja na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 

vremenom, 3 sata nastave tjedno (upražnjena satnica nakon NN) primi NN tj. da joj se 

unutarnjom preraspodjelom (nastavnica je već u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s 

nepunim r.vremenom) putem aneksa ugovora poveća već postojeća satnica.  

      Ad.14. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik hrvatskog jezika, na određeno vrijeme do završetka sudskog postupka bez natječaja 

s nepunim radnim vremenom, (dio satnice, upražnjene nakon prestanka ugovora o radu NN) 3 

sata nastave tjedno, primi NN. 

      Ad.15. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik njemačkog jezika, na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim 

vremenom, povećan opseg poslova, 2 sata nastave tjedno, primi NN. 

      Ad.16. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

nastavnik hrvatskog jezika, zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta NN, na određeno vrijeme 

do 60 dana bez natječaja s nepunim radnim vremenom, 10 sati nastave tjedno primi NN. 

      Ad.17. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

spremačice, zamjena za vrijeme bolovanja NN, na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja 

s punim radnim vremenom, primi NN. 

      Ad.18. 

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja da se na radno mjesto 

spremačice, zamjena za vrijeme bolovanja NN, na određeno vrijeme do 60 dana bez natječaja 
s punim radnim vremenom, primi NN. 

      Ad.19. 

Ravnatelj obavijestio o posjetu novinarke NN školi i snimanju tv-priloga o školi. Također je 

obavijestio nazočna o sudskom sporu vezano uz otkaz ugovora o radu NN. 

 

Dovršeno:15,25 

Zapisničar: 

NN      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

 

         NN 

 

 

   


