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ZAPISNIK
sa 56. sjednice Skolskog odbora

II.

osnovne Skole u VaraZdinu odrZane dana 30. Iistopada 2020.

godine u 13,00 sati.
Prisutni: Tatjana LedinS6ak-Babi6, Silvija Cupar Bili6, Natalija Londar i Sanja Posavec.
Na sjednicije bio prisutan i ravnatelj Skole Ernest Habek.
Odsutni: Marina Pajtlar, Ivana TruSdec i Tanja Obelii-Babok.

Sjednicuje otvorila predsjednica Skolskog odbora Sanja Posavec, konstatirala da postoji kvorum i da
su time ispunjene zakonske pretpostavke zaodrLavanje sjednice Skolskog odbora.

Predsjednica predlaZe sljedeii dnevni red:

1.

2.
3.
4.

Verifikacija Zapisnika sa 54. sjednice Skolskog odbora
Verifikacija Zapisnika sa 55. sjednice Skolskog odbora odrZane elektronskim putem
Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju Skole na izbor kandidata po natjedaju od 24, rujna
2020. zaradno mjesto uditelja/ice razredne nastave - jedan izvrSitelj/ica na neodredeno, puno
radno vrijeme, 40 sati tjedno
Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju Skole na izbor kandidata po natjedaju od 24. rujna
2020. zaradno mjesto tajnika/ice Skole - zarnjenaza rodiljni i roditeljski dopust, jedan

izvr5itelj/ica na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do 15.04.2022.

5.

6.

Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju Skole na izbor kandidata po natjedaju od 06.
listopada 2020. za radno mjesto uditelja/ice razredne nastave - zamjena za rodiljni i roditeljski
dopust, jedan izvrSiteljlica na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do 28.02.2024.
Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju Skole na izbor kandidata po natjedaju od
14. listopada 2020. za radno mjesto spremada/ice - zamjena za bolovanje, jedan izvr5itelj/ica
na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do 18.06.2021.

7.
8.

Prijava krade PU VaraZdinskoj
Razno.

Prij edlog dnevnog reda prihvaien j e jednoglasno.

Ad 1) Na Zapisnik sa 54. sjednice Skolskog

odbora

nije bilo primjedbi te

je isti verificiran

jednoglasno.

Ad 2) Na Zapisnik sa 55. sjednice Skolskog odbora odrZane elektronskim putem nije bilo primjedbi te
je isti verificiran jednoglasno,

I

I

Ad 3) Ravnatelj izvje5duje prisutne dlanove Skolskog odbora da je po natjedaju zazasnivanje radnog
odnosa na radnom mjestu uditelja/ice razredne nastave -jedan izvr5itelj/ica na neodredeno, puno radno
vrijeme, 40 sati tjedno, objavljenom 24. n$na2020. godine, u Povjerenstvo za procjemr i vrednovanje
kandidata imenovao Martinu Dugonjid kao predsjednicu, Josipu Bunta kao dlanicu i Josipa Rihtari6a
kao dlana.

je pregledalo pristigle prijave te utvrdilo da je na natjedaj, u zakonskom roku, apliciralo
18 podnositelja prijave od kojih 16-ero ispunjava formalne uvjete iz natjetaja, a dije su prijave
pravodobne i potpune. Shodno tome, Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji su ostvarili pravo
pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.
Povjerenstvo

Dvoje podnositelja prijave nije podnijelo potpunu prijavu i to: Tena Rakonii - koja je poslala dvije
prijave na natjedaj, a koje nisu vlastorudno potpisane (uvjerenje o nekaZnjavanju priloZeno uz prvu
prijavu je starije od 30 dana od dana raspisivanja natjedaja) i Marina Stolnik - koja je uz prijavu na
natjedaj priloZila uvjerenje o nekaZnjavanju starije od 30 dana od dana raspisivanja natjedaja.

Nakon obavljenog razgovora s kandidatima koji su pristupili procjeni dana 15. listopada 2020.
godine, Povjerenstvo je sadinilo rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te su na
razgovor kod ravnatelja pozvane kandidatkinje Miljenka Dula, Olga Slunjski, Petra Gregur i Lucija
Pokos.

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata i obavljenog razgovora s kandidatima, ravnatelj predlaZe
da se radni odnos zasnuje s Miljenkom Dula, mag. primarnog obrazovanja, koja udovoljava uvjetima
natjedaja i zakonskim uvjetima

teje

na vrednovanju pred Povjerenstvom ostvarila najvedi broj bodova.

Ravnatelj navodi da je Miljenka Dula u razgovoru s njime pokazala veliki entuzilazam i Lelju za
radom s djecom. Osim tog4 uditeljica Miljenka Dula je proile Skolske godine isti razred vodila u
produZenom boravku. Tijekom rada u produZenom boravku, a i radom na podetku nove Skolske
godine, stekla je povjerenje svih roditelja i privrZenost djece te je bila i nadalje je ostala omiljena u
ruzredu. S lako6om odratluje sve radne zadatke te

je spremna prihvatiti nove izazove i sudjelovanja u

medunarodnim Erasmus proj ektima.
Predsjednica Skolskog odbora daje prijedlog na glasanje.

ilanovi Skolskog odbora jednoglasno donose zakljudak: daje se prethodna suglasnost ravnatelju za
zasnivanje radnog odnosa s Miljenkom Dula na radnom mjestu uditeljice razredne nastave na
neodredeno, puno radno vrijeme,40 sati tjedno.

Ad 4) Nadalje, ravnatelj izvje5iuje prisutne da je po natjedaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom
mjestu mjesto tajnik/ica Skole - zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, jedan izvr5itelj/ica na
odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do 15.04.2022., objavljenom24. rujna2020. godine, u
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata imenovao Vesnu Ivandevid kao predsjednicu,
Pavicu Kocijan kao dlanicu te Brankicu Lipovec kao dlanicu.
Nakon Sto je Povjerenstvo pregledalo pristigle prijave po navedenom natjedaju, utvrdilo je listu
podnositelja pravodobnih i potpunih prijava koji su ispunili formalne uvjete propisane natjedajem.

Od 11 pristiglih prijava, dvije su nepotpune i to: prijava na natjedaj Larise Farka5 nije vlastorudno
potpisana. Nadalje, uz prijavu Irene Bobetii na natjedaj nije priloZeno uvjerenje o nekaZnjavanju.
Ujedno, ista ne ispunjava formalne uvjete iz natledaja bududi da je diplomirani informatidar.
Sukladno stavku 16. dlanka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (,,Narodne
novine", broj: 87/08, 86109,92110, 105/10, 90lll, 5112, 16l12, 86112, 126112,94113, 136/14-RUSRH,
152114,7117,68118, 98/19 i 64120 - dalje: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli), a

na temelju stedenih kvalifikacija kandidata prijavljenih na natjedaj, na vrednovanje razgovorom,
pozvani su kandidati koji ispunjavaju uvjete iz dlanka 105. stavka 16. todke a) Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli, a koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu.
Nakon obavljenog razgovoru s kandidatima koji su pristupili procjeni dana22.listopada 2020. godine,
Povjerenstvoje sadinilo rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Ravnatelj dalje navodi da se kandidatkinja Josipa Levak Horvat, u prijavi na natjedaj, pozvala na pravo
prednosti pri zapo5ljavanju u skladu s dlankom 102. stavak l.-3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i dlanovima njihovih obitelji (,,Narodne novine" broj:121117 i 98/19). lstide da bi

odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. S obzirom da
kandidatkinja Josipa Levak Horvat ima stedenu vi5u strudnu spremu te je na razgovoru ostvarila 4 od
mogudih l0 bodova, ne moZe joj se dati prednost pri zapo5ljavanju na radnom mjestu za koje je

ista imala prednost

u

raspisan Natjedaj.

Na razgovor kod ravnatelj a pozyana su tri najbolje rangirana kandidata i to: Martina Filipovii Durin,
Goran MarSii i Andreja Medenjak.
Na temelju dostavljene rang-liste kandidata i obavljenog razgovora s kandidatima, ravnatelj predlaZe
da se radni odnos zasnuje s Martinom Filipovid Durin, magistra prava, koja udovoljava uvjetima
nadedaja i zakonskim uvjetima te je na procjeni i vrednovanju kandidata postigla najbolje rezultate.
Ravnatelj navodi da je ista radila kao zamjenazatajnicu u Glazbenoj Skoli u VaraZdinu, a da od 01.
rujna2020. godine ima zasnovan radni odnos u II. osnovnoj SkoliVaraZdin temeljem Ugovora o radu
na odredeno vrijeme, najdulje do 60 dana. Nadalje, ravnatelj istide da se Martina Filipovii Durin
pokazala kao vrlo marljiva, savjesna i odgovorna osoba. Radne zadatke obavlja profesionalno i
odgovorno, a osim toga, vrlo je srdadna i pristupadna u komunikaciji sa ostalim djelatnicima St<ole.
Predsjednica Skolskog odbora daje prijedlog na glasanje.

Skolskog odbora jednoglasno donose zakljudak: daje se prethodna suglasnost ravnatellu za
zasnivanje radnog odnosa s Martinom Filipovii Durin na radnom mjestu tajnice Skole - zamjena za
rodiljni i roditeljski dopust, na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do 15.04.2022.

ilanovi

Ad 5) Ravnatelj takoder upoznaje prisutne dlanove Skolskog odbora daje u Povjerenstvo za procjenu i
vrednovanje kandidata po natjedaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu uditelja/ice
razredne nastave - zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, I izvr5iteljlica, na odredeno, puno radno
vrijeme, 40 sati tjedno do 28.02.2024., objavljenom 06. listopada 2020. godine, imenovao Martinu
Dugonji6 kao predsjednicu, Spomenku Zmegad kao dlanicu te Josipa Rihtari6a kao dlana.
Povjerenstvoje, nakon Stoje pregledalo pristigle prijave, utvrdilo daje na natjedaj, u zakonskom roku,
apliciralo l0 podnositelja prijave od kojih 9-ero ispunjava formalne uvjete iz natjedaja, a dije su
prijave pravodobne i potpune. Povjerenstvo je potom utvrdilo listu kandidata koji su ostvarili pravo
pristupa prethodnoj provj eri znanja i sposobnosti.

Potpunu prijavu na natjedaj nije podnijela Katarina

Kljunii obzirom

da ista uz prijavu na natjedaj nije

priloZila svoj Zivotopis,
Nakon provedenog vrednovanja kandidata putem pisane provjere dana28. listopada 2020. godine, a
koji su pristupili testiranju (pisanoj provjeri), Povjerenstvo je sadinilo rang-listu kandidata prema
ukupnom broju ostvarenih bodova. Na razgovor kod ravnatelja pozvane su kandidatkinje Danijela
Borovii, Maja Koprek i Lorena Senko.

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata i obavljenog ruzgovora s kandidatima, ravnatelj predlaZe
da se radni odnos zasnuje s Danijelom Borovi6, fi69. primarnog obrazovanja, koja udovoljava
uvjetima natjedaja i zakonskim uvjetima te je na pisanoj provjeri ostvarila najve6i broj bodova.
Ravnatelj navodi da je Danijela Borovii u razgovoru s njime ostavila dojam vrlo srdadne i pozitivne
osobe. Nadalje, da je ista pro5le Skolske godine do 3. mjeseca radila u produZenom boravku. Nakon
toga, mijenja uditeljicu na bolovanju te u novoj Skolskoj godini nastavlja voditi taj isti razred. Udenici
i roditelji su vrlo zadovoljni njezinim nadinom rada, kao i ophodenju prema djeci.
Predsjednica Skolskog odbora daje prijedlog na glasanje.

Clanovi Skolskog odbora jednoglasno donose zakljudak: daje se prethodna suglasnost ravnatelju za
zasnivanje radnog odnosa s Danijelom Borovi6 na radnom mjestu uditeljice razredne nastave zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do
28.02.2024.

Ad 6) U odnosu na natjedaj zazasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremada.iice - zamjenaza
bolovanje, jedan izvrSitelj/ica na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog
vremena, do 18.06.2021., ravnatelj izvjeSiuje prisutne da je u Povjerenstvo za procjenu ivrednovanje
kandidata imenovao Pavicu Kocijan kao predsjednicu, DraZenku Pust kao dlanicu te Silviju Horvat
kao dlanicu.

je pregledalo pristigle prijave te utvrdilo

je na natjedaj, u zakonskom roku, apliciralo
6 podnositelja prijave od kojih 5-ero ispunjava formalne uvjete iz natjedaja, dije su pqrjave pravodobne
i potpune, azatim, utvrdilo listu kandidata koji su ostvarili pravo pristupa prethodnoj provjeri manjai
Povjerenstvo

da

sposobnosti kandidata.

Potpunu prijavu na natjedaj nije podnijela Kristina Bobek, obzirom da ista prijavu na natjedaj nije
vlastorudno potpisala, a Stoje bilo navedeno u tekstu natjedaja.
Nakon obavljenog razgoyora s kandidatima koji su pristupili procjeni dana 28. listopada 2020. godine,
Povjerenstvo je sadinilo rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te su na
razgovor kod ravnatelja pozvane tri najbolje rangirane kandidatkinje i to: Josipa Spac, Maja Horvat i
Eleonora RuSec,

Ravnatelj navodi da se kandidatkinja Eleonora Ru5ec, u prijavi na natjedaj, pozvala na pravo prednosti
pri zapo5ljavanju na temelju dlanka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapo5ljavanju osoba s
invaliditetom (,,Narodne novine" broj: 157113.,152114.,39/18 i 32120.), no ista bi imala prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Obzirom da je kandidatkinja Eleonora Ru5ec

na razgovoru ostvarila 6 od mogu6ih 10 bodova, ne moZe
radnom mjestu za koje je raspisan Natjedaj.

joj

se dati prednost

pri zapo5ljavanju

na

i

obavljenog razgovora s kandidatima, ravnatelj predlaLe
da se radni odnos zasnuje s Josipom Spac, koja udovoljava uvjetima natjedaja i zakonskim uvjetima te
je na vrednovanju pred Povjerenstvom ista ostvarila najveii broj bodova.
Ravnatelj istide da je ista viSe puta mijenjala spremadicu na bolovanju te je jedno vrijeme u Stoti
obavljala i poslove administrativno-radunovodstvenog referenta, kao zamjena za bolovanje. Radne

Na temelju dostavljene rang-liste kandidata

zadatke uvijek

je odradivala uredno i savjesno.

Predsjednica Skolskog odbora daje prijedlog na glasanje.

Clanovi Skolskog odbora jednoglasno donose zakljudak: daje se prethodna suglasnost ravnatelju za
zasnivanje radnog odnosa s Josipom Spac na radnom mjestu spremada/ice - zamjena za bolovanje,
jedan izvr5iteljlica na odredeno, puno radno vrijeme,40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do
18.06.202t.
obavje5tava prisutne dlanove Skolskog odbora da je u vremenskom periodu od
12.08.2020. do 18.09.2020. godine, od strane nepoznatog podinitelja ili vi5e njih, iz prostorija Skole
izvrSena l<rada 7 prijenosnih radunala, jedan digitalni fotoaparat, jedan tablet i dva Mbot-a (uredaj za
vjeZbe izrobotike), vlasni5tvo II. osnovne Skole VaraZdin. Steta se procjenjuje na iznos od23.150,60
kuna. U svezi navedenog kaznenog djela, podnesena je kaznena prijava na zapisnik, koja je

Ad 7) Ravnatelj

proslij edena ODO-u VaraZdin.

Naknadno je prijavljena i krada alata iz udionice tehnidke kulture. Manjak alata je prijavio uditelj
tehnidke kulture I2.|O.2O2O. Tog se dana uditelj vratio u Skolu na redovnu nastavu jer je do tada
odrZavao nastavu na daljinu. Procijenjena vrijednost otudenog alata je oko 3.010,00 kuna.
da je dana 14. listopada 2020. godine donio
po
radnog odnosa na radnom mjestu uditelj/ica
natjedaju
za
zasnivanje
neizboru
kandidata
Odluku o
matematike - zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, jedan izvr5iteljlica na odredeno, puno radno
vrijeme, 40 sati tjedno do 01.02.2022., objavljen 24. rujna 2020. godine.

Ad 8) Pod todkom razno, ravnatelj obavje5tava prisutne

Po navedenom natjedaju, u Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata ravnatelj je imenovao
Marijanu Hunjek kao predsjednicu, Ljiljanu lnket-Martindevid kao dlanicu i Zeljku iolovid-Rodik
kao dlanicu.

je pregledalo pristigle prijave te utvrdilo da su na natjedaj, u zakonskom roku, aplicirale
2 podnositeljice prijave, no da nijedna ne ispunjava uvjete natjedaja obzirom da su iste podnijele
nepotpune prijave, i to: Irena Bobetii - nije priloZila uvjerenje o nekaZnjavanju, kao niti dokaz o
poloZenih minimalno 55 ECTS-a iz matematike i Mateja Golubi6 - nije priloZila diplomu (dokaz o
Povjerenstvo

stedenoj strudnoj spremi).

Naposljetku, ravnatelj istide da razgovor s kandidatom/ima nije obavljen buduii da nije bilo kandidata
koji bi udovoljio/li svim uvjetima natjedaja, stoga je donio Odluku o neizboru kandidata po
navedenom natjedaju.

Sjednicaje zavr5ila u 13,50 sati.
Skolskog odbora:

Zapisnidar:

Martina Filipovii Durin, mag. iur.
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