
ZAPISNIK br.5 

ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE ŽUPANJA 

Sjednica Školskog odbora u održana je 12. 9. 2017. godine  s početkom u 14,00 sati u prostorima 

zbornice Škole. 

Sjednici su nazočili: Marija Juzbašić i Ivica Živković, Branko Filipović i Ljiljana Parać. 

Gost – sudionik, ravnatelj Škole – Milidrag Marković, prof. 

Predsjednik Školskog odbora pozdravio je nazočne i zaželio uspješan rad ovoga tijela u predstojećoj 

školskoj godini. 

Predložen je i dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen bez izmjena i dopuna. 

Ad.1. 

Tajnica škole upoznala je članove školskog odbora sa tekstom natječaja koji je objavljen u zakonskim 

okvirima za  radna mjesta nastavnika/ce TZK-a i nastavnika/ce kemije. 

Za nastavnika TZK-a pristiglo je 12 prijava. Sve prijave ispunjavaju uvjete natječaja. 

Jedna prijava, magistra kineziologije, Ivana Strukara, sadrži i poziv na dodatnu prednost pri 

zapošljavanju prema ZOPHBDR („NN“ 174/04), kao djeteta HRVI iz Domovinskog rata. 

Ravnatelj je pojasnio članovima Školskog odbora razloge ovakvog teksta natječaja. Naime, odlaskom 

u mirovinu prof. TZK-a Ljupka Bilića ukazala se potreba za zapošljavanje  nastavnika TZK-a u Gimnaziji 

Županja. Dosadašnji prof. radio je u „punoj normi“ u koju mu se, osim redovne nastave, temeljem 

ZOOOSŠ i Kolektivnog ugovora za zaposlene u srednjim školama, ubrajao i tzv. BONUS (za rad preko 

30 godina u školskoj ustanovi) i rad kao sindikalnom povjereniku. Kako škola ima zaposlenog još 

jednog nastavnika TZK-a u punoj normi, potrebno je zaposliti još jednu osobu za preostalih 14 sati 

nastave. 

Ravnatelj je predložio da se na ovo radno mjesto zaposli Ivan Strukar.  

Obzirom da imenovani kandidat u našoj Školi odrađuje pripravnički staž u programu - stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa-, a u  razgovoru sa mentorom pripravnika prof. 

Nadom Androić, škola ima i uvid u njegov način rada i kvalitetu znanja stečenih na fakultetu . 

Prijedlog ravnatelja jednoglasno je prihvaćen te je donesena odluka o primanju u radni odnos Ivana 

Stukara, mag. kineziologije na neodređeno – nepuno radno vrijeme (14 sati nastave tjedno) 

Na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce kemije – neodređeno- nepuno radno vrijeme (10 sati 

nastave tjedno) pristiglo je 6 prijava. 

Od pristiglih šest prijava, uvjete natječaja ispunjavaju četiri kandidata, dok su dvije prijave kandidata 

koji imaju završen fakultet inženjerskog smjera Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. 

Ravnatelj je predložio da se na  radno mjesto prof. kemije primi Mirjana Lermajer – prof. biologije i 

kemije. Naime, prof. Lermajer je, u našoj školi već radila kao prof. kemije (zamjena za radnicu na 

bolovanju) i  upoznati smo sa kvalitetom njezina rada.  

Članovi Školskog odbora prihvatili su obrazloženje ravnatelja i jednoglasno donijeli odluku o primanju 

u radni odnos Mirjanu Lermajer, prof. biologije i kemije na radno mjesto prof. kemije na neodređeno 

– nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno). 



Odluke će se provoditi od 15. rujna 2017. godine. 

Ravnatelj je predložio da se za sate rada matematike i informatike, a za koje će biti zatražena 

suglasnost MZOS, do dobivanja iste, temeljem čl. 107. točke 10. st. 1.,  

( Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i 

bez natječaja: 

– na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na 

temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana), primi Matea Klarić mag. 

matematike i informatike koja je i prošle školske godine radila na radnom mjestu prof. matematike i 

informatike na određeno, nepuno radno vrijeme (po dobivenoj suglasnosti MZOS). 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog  ravnatelja. 

Ad.2. 

Ravnatelj je upoznao članove školskog odbora sa ponudama osiguravajućih tvrtki koje su pristigle u 

Školu za osiguranje učenika. Ovo je uobičajen način osiguranja učenika već dugi niz godina i isto tako, 

cijelo to vrijeme Škola učenike osigurava u osiguravajućoj tvrtki „Allianz“ d. o. o. Zagreb. Obzirom na 

dugogodišnju, uspješnu suradnju sa navedenom tvrtkom, nema potrebe ju mijenjati (ostale tvrtke 

uglavnom nude iste uvjete osiguranja). 

Članovi Školskog odbora prihvatili su obrazloženje i jednoglasno donijeli Odluku o odabiru 

osiguravajuće tvrtke Allianz d.o.o. Zagreb za osiguranje učenika i ostalih zaposlenih u Gimnaziji 

Županja u 2017/2018 školskoj godini. Učenici bi uplatili iznos od 30,00 kuna za osiguranje. 

Jednako tako, roditelji bi bili, na roditeljskim sastancima, zamoljeni da, na račun škole, uplate po 

20,00 kuna za troškove nabavke materijala za fotokopiranje, zamjenu tonera i potrošnog materijala 

koji se koriste prilikom izrade pismenih testova i zadaća. Ovaj iznos bio bi dobrovoljna uplata onih 

roditelja koji su u mogućnosti to platiti. 

Ad.3. 

Ravnatelj je predložio članovima ŠO da i ove školske godine Škola obnovi Ugovore za iznajmljivanje 

športske dvorane korisnicima pojedinih športskih klubova u Gradu (KK Županja; malonogometni klub 

Sv. Patrik, „kondicijske pripreme“ vl. B. Kuzman) koji su registrirani. Dvorana bi se iznajmljivala, kao i 

do sada, prema Odluci o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač 

Vukovarsko-srijemska županija. Isto tako, obnoviti ugovor sa vlasnikom pekare „Šnajder“ iz Cerne koji 

u zakupu ima dio poslovnog prostora škole. 

Prijedlog je i da se, sredstvima koje je škola dobila od Županije i iskoristila ih u svrhu opremanja škole 

i poboljšanju uvjeta rada u Školi (izmjena ulaznih vrata u učionicama), a koja su ostala neutrošena, 

iskoristimo za obavljanje radova krečenja školskog hodnika. Na roditeljskim sastancima, koji trebaju 

biti održani do polovice mjeseca rujna, iznio bi se prijedlog da ovaj posao odrade učenici četvrtih 

razreda  zajedno sa svojim profesorima, profesorom likovne umjetnosti i tehničkim osobljem škole. U 

razgovoru sa učenicima, ravnatelj je dobio njihovu podršku na ovaj prijedlog. Smatra se da bi ovo bio  

još jedan odgojni moment te bi se učenici pažljivije odnosili i manje uništavali školsku imovinu. 

Upisom u I. razred ove školske godine došla nam je u Školu učenica iz Gunje slabijeg imovnog stanja 

te je škola, iz svojih resursa, opremila učenicu sa potrebnim školskim knjigama, bilježnicama i ostalom 

opremom. Obzirom da na računu škole – otvorenom za vrijeme velike poplave iz 2014. godine – ima 

nešto neutrošenih sredstava, ravnatelj je predložio da se, u dogovoru sa roditeljima učenice, ta 



preostala sredstva mjesečno uplaćuju (u nekom dogovorenom iznosu) na račun učenice za njezine 

svakodnevne potrebe.  

Član Školskog odbora, gospodin Filipović, obvezao se razgovarati sa vlasnikom kantine koja je u školi 

da se učenici osigura svakodnevni obrok – sendvić i sok – u školskoj kantini. 

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni od strane članova Školskog odbora. 

Ravnatelj je također zahvalio gospodinu Branku Filipoviću na osiguranom prijevozu i pomoći u 

transportu donacije školskih udžbenika koje je škola dobila iz XIII. Gimnazije iz Zagreba. 

 

Predložen je termin stručne ekskurzije zaposlenih u Gimnaziji Županja, kojoj bi se pridružili i djelatnici 

Tehničke škole Županja u terminu 7.i8. listopada u Mađarsku. 

 

Sjednica je završila s radom u 14,45 sati. 

 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:    ZAPISNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Ivica Živković, prof.      Ljiljana Parać, prof. 

_____________________________    ____________________________ 


