
                    

REPUBLIKA HRVATSKA 

   EKONOMSKA ŠKOLA, 

              POŽEGA 

Osječka 33,   34000 Požega 

 

KLASA:   003-06/21-01/ 

URBROJ: 2177-12-01-21-2 

U Požegi, 29. ožujka 2021. godine 

 

ZAPISNIK 

konstituirajuće sjednice Školskog odbora Ekonomske škole u Požegi 

održane 29. ožujka 2021. godine u 19,00 sati 

 

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

Jelušić, dipl. oec., Željko Bunjevac, dipl. oec., predstavnici Nastavničkog vijeća: Verica Perlić, prof. i Tomislav 

Stojčević, prof., predstavnik radnika dr.sc. Oliver Hip, ravnateljica Marinka Parac, prof. 

Odsutni su: predstavnica Vijeća roditelja Sanja Jagetić. 

Sjednica je započela u 19,00 sati.  

Ravnateljica je pozdravila sve prisutne, konstatirala kako postoji kvorum i predstavila dnevni red: 

1. Izvješće predsjedavatelja o imenovanim članovima 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova 

3.  Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

      4. Suglasnost za izmjene ugovora o radu  

5. Razno. 

Članovi su jednoglasno prihvatili dnevni red. 

 

Ad 1.) Izvješće predsjedavatelja o imenovanim članovima 

Sukladno Statutu i poslovniku o radu Školskog odbora, sjednicu do izbora predsjednika i zamjenika Školskog odbora 

vodi najstariji član odbora, a to je sada profesorica Verica Perlić. 

Predsjedavateljica Verica Perlić daje riječ ravnateljici koja izvješćuje odbor o imenovanim članovima: 

- 1. i 2. ožujka 2021. g. održani su izbori za predstavnike Školskog odbor iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika i iz reda radnika  

- za predstavnike nastavnika i stručnih suradnika su izabrani Verica Perlić, prof. i Tomislav Stojčević, prof. 

- za predstavnika radnika izabran je dr. sc. Oliver Hip 

- 18. ožujka 2021. održan je sastanak Vijeća roditelja na kojem je gospođa Sanja Jagetić izabrana za 

predstavnika roditelja u Školskom odboru 



Škola je osnivaču uputila obavijest o isteku mandata članova koje imenuje osnivač, te je 25. ožujka zaprimila Rješenje 

Župana kojim se u Školski odbor Ekonomske škole, Požega imenuju: Marina Perak, dipl. iur., Marija Jelušić, dipl. oec. 

i Željko Bunjevac, dipl. oec. 

 

Ad 2.) Verificiranje mandata 

Novi članovi Školskog odbora su: 

Predstavnici Nastavničkog vijeća: Verica Perlić, prof. i Tomislav Stojčević, prof. 

Predstavnik radnika: dr.sc. Oliver Hip 

Predstavnici osnivača: Marina Perak, dipl. iur., Marija Jelušić, dipl. oec. i Željko Bunjevac, dipl. oec. 

Mandat člana koje imenuje Vijeće roditelja verificirati će se naknadno. 

 

Ad 3.) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

Za predsjednika Verica Perlić predlaže Tomislava Stojčevića. 

Članovi su jednoglasno izabrali Tomislava Stojčevića za predsjednika Školskog odbora. 

Za zamjenika Oliver Hip predlaže Vericu Perlić.  

Članovi su jednoglasno izabrali Vericu Perlić za zamjenika predsjednika Školskog odbora. 

Sjednicu dalje vodi predsjednik Školskog odbora Tomislav Stojčević, prof. 

 

Ad 4.) Suglasnost za izmjene ugovora o radu  

Ravnateljica je zatražila Školski odbor za suglasnost za izmjenu svog ugovora o radu a zbog rada na projektu 

Uspostava RCK Panonika. 

Članovi su dali suglasnost za izmjenu ugovora o radu odnosno sklapanje aneksa ugovora o radu, na određeno vrijeme, 

za vrijeme trajanja projekta i to 5% ukupnog radnog vremena na kojih ostvaruje uvećanje u iznosu 30% a sve od 1. 

travnja 2021. g. 

Ravnateljica je zatražila i suglasnost za izmjene ugovora o radu zbog rada na projektu i za profesorice K. K. H. i Z. F. 

Članovi su dali suglasnost za izmjenu ugovora o radu odnosno sklapanje aneksa ugovora o radu, na određeno vrijeme, 

za vrijeme trajanja projekta i to 30% ukupnog radnog vremena na kojih ostvaruje uvećanje u iznosu 30% a sve od 1. 

travnja 2021. g. za K. K. H, prof. a 20% ukupnog radnog vremena na kojih ostvaruje uvećanje u iznosu 30% za Z. F., 

prof., sve od 1. travnja 2021. g. 

 

Ad 5.) Razno 

Nitko nije imao ništa za dodati pa predsjednik zaključuje sjednicu. 

 

Sjednica je završila u 19,30 sati. 

  

              Zapisničar:                                                                   Predsjednik Školskog odbora: 

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

 

 



 

 

 


