
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 
   

ZAPISNIK 
s 28. sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 19. listopada 2018. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 
18:00 sati održana je 28. sjednica Školskog odbora. 

Prisutni: 4 člana, uz 3 opravdano odsutna 
  

1. Osvrt na zapisnike s 26. i 27. sjednice i usvajanje istih; 
2. Zasnivanje radnog odnosa na određeno bez raspisivanja natječaja; 
3. Prijedlog ravnateljice vezano uz zasnivanje radnog odnosa nakon objavljenog 

natječaja (fizika, povijest, strojarstvo i informatika); 
4. Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad. 1. 
Članovima su predočeni zapisnici s 26. i 27. sjednice Školskog odbora. Otvorena je 

rasprava. Daljnjih upita i primjedbi na oba zapisnika nije bilo, te su isti svojim sadržajem 
jednoglasnom odlukom prihvaćeni. 
 

Ad. 2. 
Školski odbor donosi jednoglasno odluku kojom je suglasan s prijedlogom ravnateljice 

da se Tamara Gazdek iz Donjeg Miholjca primi na radno mjesto nastavnika psihologije, bez 
natječaja, uslijed Odluke o prednosti pri zapošljavanju.               
 

Ad. 3. 
Školski odbor jednoglasno daje prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice: 
- sklapanje ugovora o radu s Dunjom Straka, neodređeno, puno                                          
- sklapanje ugovora o radu s Branimirom Križanecom, nepuno, neodređeno 
- sklapanje ugovora o radu s Valentinom Gadancem, neodređeno, puno                                                      
- sklapanje ugovora o radu s Anjom Ćupurdija do povratka odsutnog radnika s 

neplaćenog dopusta na puno radno vrijeme. 
 

Ad. 4. 
 Pod posljednjom točkom dnevnog reda tajnik Škole izvijestio je članove Školskog 
odbora kako je 2.11. 2018. godine zakazano ročište na Trgovačkom sudu u Rijeci u sporu s 
tužiteljem Telekom izdavaštvo radi navodno sklopljenog petogodišnjeg ugovora o kupovini 
CD imenika Republike Hrvatske. Srednja škola Valpovo spriječila je ovrhu i upustila se u 
spor, budući smatra da se radi o prijevarnom postupanju i dovođenju u zabludu.  

Članovi će o ishodu biti upoznati na sljedećoj sjednici.  
 
 



 Više nije bilo pitanja i prijedloga.   
 

 

Sjednica je dovršena i zaključena u 18:55 sati. 
 

 
U Valpovu, 19. listopada 2018. godine 
 

 
Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur. 

 
Predsjednik Školskog odbora:  

Ivan Cvenić, dipl.ing. v.r. 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

Predsjednik Školskog odbora:  
Ivan Cvenić, dipl.ing. 

 


