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OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR 

STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

ŠKOLSKI ODBOR                                                           

Stubičke Toplice, 22. rujna 2020. 

 

 Z A P I S N I K 

s 29. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, održane 

dana 22. rujna 2020. godine u zbornici  Škole s početkom u 15,00 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Mirjana Lolić, zamjenica predsjednice,  

2. Tomislav Mlinarić, 

3. Željka Kovačević Prosenik, 

4. Ružica Kasun, članica. 

Sjednici nisu nazočile Andrijana Fekonja, Monika Grabušić i Stanislava Erdelja. 

 

 Zapisničarka: Mirjana Lolić, tajnica škole. 

 

Mirjana Lolić, zamjenica predsjednice Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvara 

sjednicu, potvrđuje da  istoj od 7 nazoče 4 člana, čime postoji kvorum za pravovaljan rad te je 

predložila  

 

D n e v n i   r e d : 

1. Prihvaćanje zapisnika s 28. sjednice Školskog odbora, 

2. Donošenje Odluke o polugodišnjem Financijskom izvješću OŠ Vladimir Bosnar 

Stubičke Toplice od 1.1. do 30.6.2020., 

3. Donošenje odluke o 1. izmjeni proračuna za 2020. godinu, 

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Škole 

            za sklapanje ugovora o radu ne određeno vrijeme za pomoćnika u nastavi, 

      5.   Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika od  
             nezgode u školskoj godini 2020./21., 
      6.  Razno. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Školskog odbora. 

Školski odbor je jednoglasno četiri (4) glasa ZA, bez rasprave, usvojio zapisnik s 28. 

sjednice Školskog odbora koja je održana dana  30. lipnja 2020.godine.  

 

Ad 2. Donošenje Odluke o polugodišnjem Financijskom izvješću OŠ Vladimir Bosnar  

         Stubičke Toplice od 1.1. do 30.6.2020. 
 

          Zamjenica predsjednice Školskog odbora Mirjana Lolić konstatira da su članovi 

Školskog odbora materijale za ovu točku dnevnog reda dobili s pozivom za sjednicu. 

Uz financijsko izvješće nalaze se bilješke s obrazloženjima po svim izvorima financiranja i 

donacije a obrazloženje  je dala i Ljiljana Hižak, računovotkinja škole. 

Zamjenica predsjednica  otvorila je raspravu. 

Nije bilo pitanja.  

Školski odbor jednoglasno četiri (4) glasa  ZA donosi  

 

 



 

2 

 

O D L U K U 

Prihvaća se Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine, KLASA:400-05/20-01/2 URBROJ: 

2113/03-380-33-20-1, od 1. srpnja 2020. godine. 

                    

Ad 3. Donošenje odluke o 1. izmjeni proračuna za 2020. godinu. 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora Mirjana Lolić, konstatira da su članovi Školskog 

odbora  materijale za ovu točku dnevnog reda dobili u prilogu  poziva za današnju sjednicu. 

Kratko obrazloženje 1. izmjene Proračuna za 2020. dala je Ljiljana Hižak, 

računovotkinja škole. 

Zamjenica predsjednica  ŠO  otvorila je raspravu. 

Pitanja nije bilo te je Zamjenica predsjednica ŠO  rebalans Financijskog plana za 

2020. godinu dala na glasovanje. 

 

               Školski odbor je donio  jednoglasno  četiri (4) glasa ZA donosi: 

 

O D L U K U  

Prihvaća se  1. Izmjena Proračuna Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2020. 

godinu, KLASA: 400-02/20-01/3, URBROJ: 2113/03-380-33-20-1 od 10. srpnja 2020. 

godine. 

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Škole 

          za sklapanje ugovora o radu ne određeno vrijeme za pomoćnika u nastavi. 

Ravnateljica škole je upoznala Školski odbor da smo dobili rezultate postupka 

selekcije za pomoćnike u nastavi, te da je za našu Školu odobren jedan pomoćnik u nastavi za 

školsku godinu 2020./2021. za učenika T.J. i to Ivančica Gočen iz Lobora, Zagrebačka 48, sa 

tjednim zaduženjem od 22 sata. 

Ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Ivančicom 

Gočen. 

Školski odbor jednoglasno je – četiri (4) glasa ZA donio  

O D L U K U: 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu s  

Ivančicom Gočen, Zagrebačka 48, Lobor za pomoćnicu u nastavi za školsku godinu 

2019./2020.  na  određeno nepuno  radno vrijeme od 22 sata tjedno. 
 

  

Ad 5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika od  

         nezgode u školskoj godini 2020./21. 

         Ravnateljica škole, Brigitte Gmaz je ukratko prezentirala ponude osiguravajućih kuća za 

osiguranje učenika od nezgode za školsku godinu 2020./2021. 

Nije bilo pitanja niti rasprave. 

Školski odbor jednoglasno  četiri (4) glasa ZA donosi: 

O D L U K U: 

Za osiguranje učenika  Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj 

godini 2020./2021. odabire se ponuda Uniqa osiguranja, Zagreb, Planinska 13 a, po cijeni od 

40,00 kuna po učeniku. 

 

Ad 6. Razno. 

          Nije bilo pitanja niti rasprave. 
Dovršeno u 15,35 sati. 

 

  Zapisničarka:                                                                           Zamjenica predsjednice Školskog odbora: 

  Mirjana Lolić v.r.               Mirjana Lolić v.r. 



 

3 

 

                                                               

 


