
                    

REPUBLIKA HRVATSKA 

   EKONOMSKA ŠKOLA, 

              POŽEGA 

Osječka 33,   34000 Požega 

 

KLASA:   003-06/21-01/7 

URBROJ: 2177-12-01-21-2 

U Požegi, 17. svibnja 2021. godine 

 

ZAPISNIK 

druge sjednice Školskog odbora Ekonomske škole u Požegi 

održane 17. svibnja 2021. godine u 9,00 sati 

 

Na sjednici su bili prisutni sljedeći članovi Školskog odbora; predstavnici osnivača: Marina Perak, dipl. iur., Marija 

Jelušić, dipl. oec., predstavnici Nastavničkog vijeća: Verica Perlić, prof. i Tomislav Stojčević, prof., predstavnik 

radnika dr.sc. Oliver Hip, ravnateljica Marinka Parac, prof. i tajnica Anamarija Krpan, dipl. iur. 

Odsutni su: predstavnica Vijeća roditelja Sanja Jagetić i predstavnik osnivača Željko Bunjevac, dipl. oec. 

Sjednica je započela u 9,00 sati.  

Predsjednik je pozdravio sve prisutne, konstatirao kako postoji kvorum i predstavio dnevni red: 

1. Primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice 

2. Suglasnost za sklapanje ugovora o radu 

3.  Osnivanje Školskog sportskog društva 

      4. Donošenje Poslovnika o radu školskog sportskog društva  

5. Razno. 

Članovi su jednoglasno prihvatili dnevni red. 

 

Ad 1.) Primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice 

Svi prisutni članovi su primili zapisnik i nemaju primjedbi. 

 

Ad 2.) Suglasnost za sklapanje ugovora o radu 

Škola je 21. travnja raspisala natječaj za nastavnika hrvatskoga jezika – 11 sati nastave i 27. travnja natječaj za 

nastavnika hrvatskoga jezika – 6 sati.  

Na oba natječaja prijavilo se ukupno 7 kandidata. 



Testiranje je održano 10. svibnja 2021. Prema rezultatima testiranja i preporuci povjerenstva za provedbu 

natječaja, ravnateljica je zatražila suglasnost Školskog odbora za sklapanje ugovora o radu s Ivanom Thür, za 11 

sati nastave do 18. lipnja 2021. godine i suglasnost za sklapanje ugovora o radu s Majom Pranjić Čorak za 

sklapanje ugovora o radu za 6 sati nastave do 18. lipnja 2021. 

Članovi su za obje predložene kandidatkinje dali svoju suglasnost. 

 

Ad 3.) Osnivanje Školskog sportskog društva 

Tajnica je upoznala članove s uputama Hrvatskog školskog sportskog saveza o registraciji i/ili potrebi osnivanja 

školskih sportskih društava prema novim propisima. 

Iako u Školi postoji sportski klub „Ekonomik“, osnovan još 1996. godine, zbog usklađivanja s novim propisima, 

klub se ponovno osniva kako bi se mogao registrirati pri Savezu i sudjelovati na natjecanjima. 

Budući da su ostvareni svi uvjeti za osnivanje, Školski odbor donosi Odluku o osnivanju školskog sportskog kluba 

Ekonomske škole, Požega: „Ekonomik“. 

Za voditelja društva za školsku godinu 2021./2022., imenuje se na prijedlog ravnateljice, Marko Hruška, prof. 

 

Ad 4.) Donošenje Poslovnika o radu školskog sportskog društva 

Nakon osnivanja, predlaže se i Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Ekonomik“. 

Nakon uvida u prijedlog Poslovnika, Školski odbor donosi Poslovnik o radu školskog sportskog društva 

„Ekonomik“. 

 

Ad 5.) Razno 

Ravnateljica je zatražila suglasnost se za imenovanje osobe koja u slučaju odsutnosti ravnateljice Marinke Parac, 

dipl.oec., obavlja dužnosti predsjednika Školskog ispitnog povjerenstva, za vrijeme pripreme i provedbe ispita 

državne mature, te predlaže Anamariju Krpan, dipl. iur. 

Članovi su dali svoju suglasnost. 

Nitko nije imao ništa za dodati pa predsjednik zaključuje sjednicu. 

 

Sjednica je završila u 9,30 sati. 

 

      

              Zapisničar:                                                                   Predsjednik Školskog odbora: 

 

    Anamarija Krpan, dipl.iur.                                                            Tomislav Stojčević, prof. 

 

 

 

 

 


