
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/18-01/05 

URBROJ:2121-21-03-18-02 

 

U Josipovcu Punitovačkom 29.10.2018. 

 

Zapisnik s 9. sjednice Školskog odbora 

 

  

 Sjednica je održana 29. listopada 2018. godine u prostoru matične škole u Josipovcu Punitovačkom s 

početkom u 18:00 sati. Nazočni su: ravnatelj Darko Ocvirk, Marica Vavra - član Školskog odbora iz reda 

učitelja i stručnih suradnika, Josip Brandis - član Školskog odbora iz reda radnika,  predstavnik osnivača - 

Zdenko Perić, Mirko Vavra, član Školskog odbora iz reda roditelja. Nisu prisutni:Adela Janocik, član 

Školskog odbora iz reda radnika te predstavnici osnivača: Natalija Hmura Rašić i Ivan Matković. Zapisnik 

sjednice vodi Mišo Kanisek. 

Josip Brandis – zamjenik predsjednice Školskog odbora  predlaže sljedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 8. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Josip 

Kozarac, Josipovac Punitovački 

2. Razmatranje zamolbi primljenih na raspisani natječaj za učitelja biologije 

3. Plan nabave za 2019. godinu 
4. Financijski plan Škole za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu 

5. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 

6. Procedura za postupanje u slučaju povrede osobnih podataka u OŠ Josip Kozarac 

7. Različito 

 
 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

1.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  je zapisnik sa 8. sjednice    

            Školskog odbora.   Zamjenik predsjednice  Školskog odbora konstatira da nema primjedbi 

            na zapisnik. Školski odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 8. sjednice Školskog odbora. 

2.) Nakon dobivanja suglasnosti Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za raspisivanje   

natječaja za 1 učitelja biologije, 7 sati ukupno tjedno radno vrijeme, određeno vrijeme – do  31. 

kolovoza 2020. godine,  Škola je objavila natječaj 12.10.2018. Prijavu na natječaj poslala je Sanela 

Vojnović, Ana Milić, Branka Viljanac, Jasna Sajdl i Tihana Kreković. Svi kandidati ispunjavaju 

uvjete natječaja, sve prijave na natječaj su poslane u roku. Riječ je dobio ravnatelj škole. Ravnatelj 

pojašnjava da od 12. rujna ove godine Ana Milić drži nastavu biologije i da nema prigovora na 

njezin dosadašnji rad u nastavi biologije. Na prijedlog ravnatelja, uz jednoglasnu prethodnu 

suglasnost Školskog odbora,   primljena je Ana Milić na radno mjesto učitelja biologije, nepuno 

radno vrijeme -7 sati ukupno tjedno radno vrijeme, na određeno vrijeme – do 31. kolovoza 2020. 

godine. 

3.)  U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  je  Plana nabave  za 2019. godinu. 

Zamjenik predsjednice  Školskog odbora konstatira da nema primjedbi na plan nabave u 2019. 

godini, te ga Školski odbor jednoglasno usvaja.  

4.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  je Financijski plan Škole za 2019. godinu s 

projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Zamjenik predsjednice  Školskog odbora konstatira da nema 

primjedbi na Financijski plan Škole za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, te ga 

Školski odbor jednoglasno usvaja. 

5.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih 

podataka. Zamjenik predsjednice  Školskog odbora konstatira da nema primjedbi na Pravilnik o 

obradi i zaštiti osobnih podataka, te ga Školski odbor jednoglasno usvaja. 

 



 

 
6.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljena je Procedura za postupanje u slučaju 

povrede osobnih podataka u OŠ Josip Kozarac. Zamjenik predsjednice  Školskog odbora konstatira 

da nema primjedbi na Proceduru za postupanje u slučaju povrede osobnih podataka.  Školski odbor 

jednoglasno usvojio Proceduru za postupanje u slučaju povrede osobnih podataka. 

 

7.) Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 

            Sjednica je okončana u 19:30 sati 

 

 

 

Zapisničar:                    Zamjenik predsjednice Školskog odbora : 

 

_____________________                                                    _________________________ 

      Mišo Kanisek                                                                      Josip Brandis, mag. educ. art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


