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KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI  

Trg Ljudevita Patačića 3 

33000 Virovitica 

KLASA: 003-08/20-01/04 

URBROJ: 2189-87-08-20-02  

Virovitica, 01. srpnja 2020. godine 

 

                                                                       ZAPISNIK 

                           sa 7. sjednice Školskog odbora održane dana 01. srpnja 2020. godine   

                                                u sjedištu škole s početkom u 17 sati 

                                                                                        

Sjednici su prisutni: V.D., M.Đ., H.E., B.B. 

Sa sjednice je odsutan: LJ.K. (nedolazak ispričao). 

Sjednici je prisutan ravnatelj škole M.V. 

Zapisničarka na sjednici: A. G. S. 

 

Predsjednica Školskog odbora sjednicu je započela pozdravom i molitvom nakon čega se 

konstatira da je prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.  

 

Predsjednica predlaže sljedeći: 

 

                                                                   DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Školskog odbora održane dana 11. ožujka 2020. 

godine 

2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa spremačem/icom na neodređeno, puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno), 2 izvršitelja/ice 

3. Osnivanje učeničke zadruge- donošenje odluke 

4. Razno 

    

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. 

Čita se zapisnik sa 6. sjednice Školskog odbora. Na isti nitko nije imao primjedbi te je 

jednoglasno usvojen. 

 

Ad.2.  

Izlaganje preuzima ravnatelj. Od 03. lipnja 2020. godine do 11. lipnja  2020. godine bio je 

raspisan natječaj za popunjavanje radnog mjesta spremača/ice na neodređeno vrijeme (2 

izvršitelja/ice). Natječaj je bio objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te škole. 

Kako je posljednji dan roka za prijavu na natječaj padao na neradni dan u obzir su se uzele i 

prijave zaprimljene dana 12. lipnja 2020. godine bilo poštom bilo neposredno. Odlukom 

ravnatelja osnovano je Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na 

natječaj sa sljedećim zadaćama: utvrditi koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 

utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave 

te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i kandidate s te liste uputiti na  razgovor, objaviti 

na mrežnim stranicama Škole obavijest kandidatima o mjestu i vremenu održavanja razgovora,  
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provesti razgovor s kandidatima, objaviti na mrežnim stranicama Škole, u skladu s propisima 

kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka, poziv na razgovor kandidatima koji 

ispunjavaju formalne uvjete natječaja, utvrditi rang-listu kandidata na temelju provedenog 

razgovora sastaviti zapisnik o provedenom postupku procjene i vrednovanja kandidata kojem 

se prilaže rang-lista kandidata. Na natječaj su se prijavila 62 kandidata: 28 kandidata  

ispunjavaju formalne uvjete natječaja, 34 kandidata ne ispunjavaju.  Kandidati koji ispunjavaju 

uvjete natječaja su: S. B., O. G., D.M., P.S., H.N., K.S., K.I., K.M., Đ.I., G.A., N.A., M.LJ., 

S.I., M.I., M.Ž., M.B., T.M., V.V., P.Z., P.M., C.A., Đ.M., R.J., B.S., M.V., K.R., U.S. i M.K.Ž.  

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja su: K.L., B.S., P.S., Z.V., K.J., D.A., G.S., V.J., 

Đ.M., S.D., Š.S., P.S., P.R., H.E., K.R., B.R., P.J., V.J., B.P.I., K.A., J. Ž., P.Z., K. S., P. J., J. 

J., J.M., G.V., F.M., G.R., P.A., N.N., P.R., Đ.A. i M.M.M. Povjerenstvo je dana 16. lipnja 

2020. godine na mrežnoj stranici škole objavilo poziv na razgovor kandidatima koji ispunjavaju 

formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, sve u skladu s odredbama 

Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Katoličke osnovne škole u Virovitici i uz primjenu 

odredaba o zaštiti osobnih podataka kandidata. Troje kandidata koji ispunjavaju formalne 

uvjete natječaja pozvalo se na pravo prednosti pri zapošljavanju, dvoje kandidata ( Đ. I . i Đ. 

M.) na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji, a jedan kandidat (M.B.) na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 

zapošljavanju osoba s invaliditetom. Budući da je dokumentacija kojom su kandidati 

namjeravali ostvariti prednost pri zapošljavanju nepotpuna nisu ostvarili prednost pri 

zapošljavanju u odnosu na ostale prijavljene kandidate. Razgovori s kandidatima održani su 

dana 23., 24. i 25. lipnja 2020. godine u sjedištu škole. Razgovorima se od 28 pozvanih 

kandidata odazvalo 13 kandidata: K.S, G.A., S.I., M.Ž., M.B., T.M., P.Z., P.M., C.A., Đ.M., 

B.S., M.V. te U. Nakon održanih razgovora Povjerenstvo je utvrdilo rang listu kandidata te 

sastavilo zapisnik o provedenom postupku procjene i vrednovanja, a kojeg je ravnatelj pročitao 

na sjednici Školskog odbora. Kandidati koji su ostvarili najveći broj bodova jesu I.S. i S.U. te 

ravnatelj predlaže Školskom odboru zasnivanje radnog odnosa s navedenima. Ravnatelj 

ukazuje kako radnik u Katoličkoj školi mora ispunjavati uvjete prema Zakoniku kanonskog 

prava i Odredbama HBK za katoličke osnovne i srednje škole: zdrav katolički pogled na svijet 

i život. Uz stručnu spremu, i pedagošku sposobnost mora pružati svjedočanstvo ljudske, 

kulturne i kršćanske zrelosti te mora biti sposoban surađivati u ostvarivanju temeljnog cilja 

Škole. Sve te uvjete ispunjavaju kandidati  za čije  je zapošljavanje ravnatelj tražio suglasnost 

Školskog odbora. Pristupa se glasanju te se jednoglasno donosi prethodna suglasnost u vezi sa 

zasnivanjem radnog odnosa s I.S., tekstil krojačicom, iz Virovitice te S.U., pomoćnom 

radnicom konfekcionarom, iz Virovitice ( KLASA: 003-08/20-01/04, URBROJ: 2189-87-08-

20-03) s kojima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme ( 40 sati 

tjedno). 

Ad.3. 

Učiteljsko vijeće Katoličke osnovne škole u Virovitici dalo je prijedlog Školskom odboru za 

osnivanjem učeničke zadruge i prijedlog privremenog tročlanog zadružnog odbora kojeg čine: 

A.B, učiteljica prirode, predsjednica; M.Š., učiteljica informatike, član i M.M., učiteljica 

hrvatskog jezika, član. Školski odbor je na temelju prijedloga Učiteljskog vijeća donio odluku 
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o osnivanju učeničke zadruge NAVIS koja će djelovati u prostorima Katoličke osnovne škole 

u Virovitici  (KLASA: 003-08/20-01/04, URBROJ: 2189-87-08-20-04). 

 

Ad.4. 

Nije bilo predmeta za raspravu. Dovršeno molitvom u 17.55 sati. 
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