
 

 

 

 

Na temelju članka 3. stavaka 1. i 4. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja 

djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14) Župan Koprivničko-

križevačke županije donosi  

                             

RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije 

za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika 

 

I. 

Za predsjednika i članove Stručnog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za utvrđivanje 

psihofizičkog stanja djeteta/učenika za školske ustanove Ia. i Ic. upisnog područja, imenuju se: 

 

1. Jasenka Vuljak-Vulić, dr. med., liječnica spec. školske medicine, članica 

a) Andreja Kos Milkić, dr. med., liječnica spec. školske medicine, zamjenica 

  

2. Vesna Auer Gregor, stručna suradnica psihologinja, članica 

a) Mamče Ilić, Marija Sladoljev i Renata Glavica, stručni suradnici psiholozi, zamjenici  

 

3. Goranka Teodorčević, stručna suradnica pedagoginja, članica 

a) Sonja Geci i Marina Kovaček, stručne suradnice pedagoginje, zamjenice  

 

4. Radmila Popović, stručna suradnica edukator–rehabilitator, članica 

a) Ljubica Živko i Sanja Flajs Vidaković, stručne suradnice defektologinje/rehabilitatori, 

zamjenice 

 

5. Mirjana Šimek, stručna suradnica logopedica, članica 

a) Jadranka Bosanac i Ivana Radić, stručne suradnice logopedice, zamjenice  

 

6. Dijana Lukačić, stručna suradnica socijalna pedagoginja, članica 

a) Mihaela Telebar, stručna suradnica socijalna pedagoginja, zamjenica 

 

7. Ljiljana Pavleković, učiteljica razredne nastave, članica 

a) Dragica Horvat Fuček, Ines Geršić-Bodinovac, Lidija Šiptar, Đurđica Pošta i Suzana 

Hergotić, učiteljice razredne nastave, zamjenice 
 
8. Sanja Danček, učiteljica/nastavnica hrvatskog jezika, članica 

a) Mirela Paša, Renata Glavica i Marina Kovaček učiteljice hrvatskog jezika, zamjenice 
 

9. Željka Zobunđija, nastavnica hrvatskog jezika, srednja škola, članica 

a) Zdravko Seleš, nastavnik hrvatskog jezika, srednja škola, zamjenik.  

 

Za predsjednicu Povjerenstva imenuje se Mirjana Šimek, stručna suradnica logopedica, a za 

zamjenicu predsjednice imenuje se Radmila Popović, stručna suradnica edukator-rehabilitator. 

Za predstavnike Koprivničko-križevačke županije imenuju se  Danijela Jukić, Miroslav Mikulić i 

Boris Sabolić.  

 

II. 

Za predsjednika i članove Stručnog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za utvrđivanje 

psihofizičkog stanja djeteta/učenika za školske ustanove Ib. upisnog područja imenuju se: 

 

1. Mirjana Mitrović-Pisačić, dr. med., liječnica spec. školske medicine, članica 

a) Jasenka Vuljak-Vulić, dr. med., liječnica spec. školske medicine, zamjenica 

  

2. Branka Lazor, stručna suradnica pedagoginja, članica, 



 

 

 

 

a) Gordana Šćetar, Tatjana Strabić, Milenko Jelača, Nada Miščević i Ljiljana Rodzinec 

stručni suradnici pedagozi, zamjenice/zamjenik  

 

3. Mihaela Brkić, stručna suradnica edukatorica/rehabilitatorica, članica 

a) Mirjana Vrdoljak i Nevzeta Zdunić, stručne suradnice edukatori-rehabilitatori, zamjenice 

 

4. Đurđa Pintarić, stručna suradnica logopedinja, članica, 

 a) Nataša Mustić, stručna suradnica logopedinja, zamjenica 

 

5. Snežana Premužić, stručna suradnica socijalna pedagoginja, članica 

 

6. Suzana Balić, učiteljica razredne nastave, članica 

a) Lucija Martinčić, Emina Baričević i Grozdana Čordaš, učiteljice razredne nastave, 

zamjenice 

 

7. Ivančica Sudinec, učiteljica/nastavnica hrvatskog jezika, članica 

a) Danijela Zagorec i Josipa Sokač Bogdanović, učiteljice hrvatskoga jezika, zamjenice 

 

8. Enisa Blašković Gagro, nastavnica hrvatskog jezika, srednja škola, članica.  

 

Za predsjednicu Povjerenstva imenuje se Mihaela Brkić, stručna suradnica edukatorica/ 

rehabilitatorica a za zamjenicu predsjednice imenuje se Branka Lazor, stručna suradnica 

pedagoginja.  

Za predstavnike Koprivničko-križevačke županije imenuju se Tatjana Vrbančić i Tea Bedenek 

Buneta. 
 

III. 

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja utvrđuje psihofizičko stanje djeteta/učenika za slijedeće škole 

s: 

- Ia. upisnog područja školskih ustanova: Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica, Osnovne škole 

Grgura Karlovčana Đurđevac, Osnovne škole Kloštar Podravski, Osnovne škole Ivan Lacković 

Croata Kalinovac, Osnovne škole Fran Koncelak Drnje, Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina 

Đelekovec, Osnovne škole Legrad, Osnovne škole „ Koprivnički Ivanec“ Kunovec, Gimnazije 

„Fran Galović“ Koprivnica, Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Obrtničke škole 

Koprivnica, Strukovne škole Đurđevac; 

- Ic. upisnog područja školskih ustanova: Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, 

Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica, COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica, Osnovne škole 

Koprivnički Bregi, Osnovne škole „Profesor Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Osnovne škole 

Andrije Palmovića Rasinja, Osnovne škole Sokolovac, Osnovne škole Molve, Osnovne škole 

Ferdinandovac, Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje, Osnovne škole Gola, Srednje 

škole Koprivnica. 

 

- Ib. upisnog područje školskih ustanova: Osnovne škole Kalnik, Osnovne škole Ljudevita Modeca 

Križevci, Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Križevci, Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Osnovne škole Sveti Petar Orehovec, 

Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci, 

Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Srednje gospodarske škole Križevci.  

 

 

IV. 

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja dužno je utvrditi psihofizičko stanje djeteta/učenika na 

prijedlog i uz mišljenje Stručnog povjerenstva škole odnosno nastavničkog vijeća srednje škole, 

roditelja /skrbnika /staratelja ili tijela u čijoj je nadležnosti zdravstvena odnosno socijalna skrb te  

 



 

 

predložiti Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport 

i nacionalne manjine donošenje rješenja/odluke o: 

− prijevremenom upisu u prvi razred, 

− odgodi upisa u prvi razred, 

− privremenom oslobađanju od školovanja, 

− primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, 

− ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s  

   teškoćama u razvoju, 

− odobrenju dopunske nastave te pripremne  nastave za dijete/učenika koji ne zna ili nedovoljno zna 

hrvatski jezik. 

2) Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja može u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/ 

učenika tražiti putem Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjel za obrazovanje, kulturu, 

znanost, sport i nacionalne manjine da roditelj/skrbnik/staratelj dostavi dodatnu dokumentaciju. 

 

 

V. 

1) Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u I. razred Povjerenstvo je dužno obaviti 

do 15. lipnja tekuće godine prema rasporedu koji donosi Koprivničko-križevačka županija, Upravni 

odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, a najkasnije do početka nastavne 

godine za dijete koje je kasnije prijavljeno za upis.  

2) Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi utvrđivanja primjerenoga programa 

osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, privremeno oslobađanje od 

školovanja i ukidanje rješenja za učenike za koje je tijekom školovanja zatražena izmjena 

primjerenoga programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju te 

odobrenje dopunske nastave te pripremne nastave za dijete/učenika koji ne zna ili nedovoljno zna 

hrvatski jezik Povjerenstvo je dužno obavljati tijekom cijele školske godine. 

3) Postupak iz stavaka 1. i 2. ove točke dužni su započeti najkasnije sedam (7) dana od zaprimljenoga 

zahtjeva. Članovi Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja  obavljaju poslove iz točke III. ovog Rješenja 

u sklopu redovitih tjednih radnih obveza.  

 

VI. 

1) Članovi Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja dužni su u skladu sa zahtjevima struke utvrditi sve 

bitne činjenice i podatke o djetetu/učeniku značajne za njegovo cjelovito funkcioniranje tijekom 

nastavnoga procesa te na temelju toga donijeti pojedinačno mišljenje na predloženim obrascima. 

2) Na zajedničkoj sjednici članovi Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja utvrđuju prijevremeni upis 

ili odgodu upisa, ili privremenu odgodu upisa u prvi razred, ili primjereni program osnovnog ili 

srednjeg obrazovanja za učenika s teškoćama, ili privremeno oslobađanje od školovanja, ili ukidanje 

rješenja, ili odobrenje dopunske nastave te pripremne nastave za dijete/učenika koji ne zna ili 

nedostatno zna hrvatski jezik. 

 

VII. 

Članovi Povjerenstva dužni su najkasnije u roku od 20 dana prijedlog dostaviti Koprivničko-

križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, i 

to za školske ustanove Ia. i Ic. upisnog područja, na adresu Antuna Nemčića 5, Koprivnica, a za 

školske ustanove Ib. upisnog područja na adresu, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci. 

 

VIII. 

Svi članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici dužni su sve podatke o djetetu/učeniku čuvati kao 

službenu tajnu. 

 

IX. 

Članovima Povjerenstava iz točaka I. i II. ovog Rješenja mandat traje do 25. listopada 2022. godine, 

sukladno Odluci predstojnika Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, KLASA: 

602-02/18-01/67, URBROJ: 2137-04-18-3 od 25. listopada 2018. 

 



 

 

X. 

Članovima Povjerenstava iz točaka I. i II. ovog Rješenja pripada pravo na naknadu troškova prijevoza 

od mjesta rada do mjesta održavanja sjednice Povjerenstava, sukladno posebnoj odluci Županijske 

skupštine Koprivničko-križevačke županije. 

 

XI. 

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

                                                                        ŽUPAN 

                                          KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 602-02/20-07/1                                                                   ŽUPAN 

URBROJ: 2137-07/04-20-1                                                   Darko Koren, ing.građ. 

Koprivnica, 20. siječnja 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


