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OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 

             STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

STUBIČKE TOPLICE 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

sa  18. sjednice Školskog odbora održane dana  29. travnja 2019. godine 

u prostorijama Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a. 

 

 

Sjednici su bili nazočni članovi Školskog odbora: Monika Grabušić, predsjednica Školskog 

odbora, Mirjana Lolić, Ružica Kasun, Stanislava Erdelja, Tomislav Mlinarići i Željka 

Kovačević Prosenik, članovi Školskog odbora. 

Sjednici nije nazočila Andrijana Fekonja, opravdano. 

Sjednici je nazočila  ravnateljica škole Brigitte Gmaz. 

Za sjednicu je uručen poziv i sindikalnom povjereniku (Martini Debeljak) ali se pozivu nije 

odazvala. 

Zapisničarka: Mirjana Lolić. 

Početak: u 18,15 sati. 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Monika Grabušić, pozdravila nazočne, 

konstatirala da sjednici nazoči 6 od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 

pravovaljane odluke, te predložila  

 

D N E V N I      R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora, 

2. Donošenje Odluke o sporazumnom prestanku ugovora o radu, 

3. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red  usvojen je jednoglasno - šest (6) glasova za. 

          

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora. 

 

Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora  usvojen  je jednoglasno - šest (6) glasova 

za. 

Ad 2. Donošenje Odluke o sporazumnom prestanku ugovora o radu. 

 Predsjednica Školskog odbora zamolila je ravnateljicu i tajnicu  škole da nazočnima 

obrazlože  ovu točku dnevnog reda 

Prije samog obrazloženja ravnateljica škole pozvala je sve nazočne na poštivanje uredbe 

o zaštiti osobnih podataka. 

 Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora sa dopisom Ministarstva znanosti i 

obrazovanja od 11. siječnja 2019. godine, kojim je zatražena od školskih ustanova provjera 

vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja službenika i namještenika u osnovnim i srednjim 

školama. 

Istakla je da je dogovorno između poslodavaca OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i 

OŠ Vladimira Nazora Budinščina a kojih je ustanova učiteljica  M. Š. zaposlenica, provjeru 

vjerodostojnosti diplome zatražila je OŠ Vladimira Nazora Budinščina. 

Provjera vjerodostojnosti diplome zatražena je 3. travnja 2019. godine. 

Dana 23. travnja 2019. godine škola je zaprimila kopiju dopisa Učiteljskog fakulteta –

Sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 602-11/19-02/299, URBROJ: 251-378-06-19-2 od 15. travnja 



2 

 

2019. koji nam je proslijeđen iz OŠ Vladimir Nazor Budinščina, a u kojem se navodi da diploma 

M.Š. nije vjerodostojna. 

 Tajnica škole, Mirjana Lolić upoznala je članove Školskog odbora o postupcima koji 

slijede nakon navedenog saznanja o krivotvorenoj odnosno nevjerodostojnoj diplomi i kako je  

u konkretnom slučaju ispravno postupiti. 

 Obzirom da nije bilo pitanja, ravnateljica je zatražila Škoski odbor da donese odluku o 

davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu s M.Š. s danom 30. 

travnja 2019. godine, uz obrazloženje da se ugovor raskida zbog utvrđene nevjerodostojne 

isprave – diplome o stečenoj stručnoj spremi. 

Predsjednica Školskog odbora dala je prijedlog ravnateljice na glasovanje. 

 Školski odbor jednoglasno – šest (6) glasova da donosi: 

 

O  D  L  U  K  U 

o davanju suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje 

sporazuma o prestanku ugovora o radu 

 

I. 

Ravnateljici Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a, daje se 

suglasnost za sklapanje pisanog sporazuma o prestanku ugovora o radu sa učiteljicom 

engleskog jezika M.Š., zbog utvrđene nevjerodostojne isprave - diplome o stečenoj stručnoj 

spremi. 

II. 

Datum prestanka ugovora o radu iz točke I. ove Odluke  je 30. travnja 2019. godine. 

 
Ad 3. Pitanja i prijedlozi. 
 

Nije bilo pitanja. 

Dovršeno u 19,00. 

 

  

Zapisničarka:                   Predsjednica  Školskog odbora: 

Mirjana Lolić          Monika Grabušić 


