
 
 

OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
 

 SKRAĆENI 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
sa  33. sjednice Školskog odbora održane dana 6. travnja  2016. godine 

u prostorijama Osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 
 

Sjednici su bili nazočni članovi  Školskog odbora:  Stjepan Sokač, predsjednik Školskog odbora, te  
Anita Kobelščak,  Davorka Maček,  Ružica Kasun i Dušanka Križanac, članice Školskog odbora. 
Izostanak sa sjednice opravdale su gospođa Ljubica Božić i Nikolina Petrinec. 
Sjednici je nazočila ravnateljica škole Brigitte Gmaz i Ljiljana Hižak, računovođa škole. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 13,00 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio  nazočne, konstatirao 
da sjednici nazoči  5 od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
Predsjednik  predložio je dnevni red za sjednicu prema pozivu, uz dopunu iza točke 2., a točke 3. i 
4. postale su točke 4. i 5.  Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen (5 glasova za). 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu  na  

temelju raspisanog natječaja za:   
a) učitelja/cu hrvatskog jezika (puno i određeno radno vrijeme), 
b) učitelja/cu matematike (nepuno i neodređeno radno vrijeme), 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za učiteljicu  
razredne nastave do 60 dana, 

4.    Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu, 
 5.    Pitanja i prijedlozi. 
      
 Ad 1.  
  

Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Školskog odbora. 
 Primjedbi nije bilo i zapisnik je jednoglasno usvojen (5 glasova za). 
 
Ad 2.  
 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu  na  
temelju raspisanog natječaja za:   

a) učitelja/cu hrvatskog jezika (puno i određeno radno vrijeme), 
b) učitelja/cu matematike (nepuno i neodređeno radno vrijeme). 

 
Obrazloženje ove točke dnevnog reda dala je ravnateljica škole, Brigitte Gmaz, za svako 

radno mjesto posebno. 
Ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnost  za sklapanje ugovora o radu na određeno 

vrijeme  sa  Anom Mutak, magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti – do povratka 
Danijele Sinković. 
 Pitanja nije bilo. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Jednoglasno sa (5 glasova za) donosi se  
 

O D L U K A 
 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na određeno  
puno radno vrijeme za poslove učiteljice hrvatskog jezika, sa Anom Mutak  OIB: 4468242595, iz 
Bedekovčine, Grabe  55. 

Na raspisani natječaj za učitelja/cu matematike neodređeno i nepuno radno vrijeme  (4 
sata nastave tjedno) pristigla je samo prijava Hrvoja Kopjara, koji je za obavljanje poslova učitelja 
matematike nestručna osoba. 
Ravnateljica je napomenula da je ovo već drugo raspisivanje natječaja na koji se nije javila osoba 
koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova učitelja matematike. Obzirom da Hrvoje Kopjar 
obavlja navedene poslove od rujna 2015. godine i nemamo kandidata koji ispunjava uvjete iz 
natječaja, sukladno članku 107. stavak 11. ravnateljica je zatražila suglasnost za  sklapanje 
ugovora o radu sa Hrvojem Kopjarom do 30. lipnja 2016. godine. 
 Nije bilo pitanja tako da je predsjednik dao ovu točku dnevnog reda na 
glasovanje: 
 Jednoglasno sa (5 glasova za) donosi se  
 

 O D L U K A 
 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na određeno  
nepuno radno vrijeme – do 30. lipnja 2016. gdone za poslove učitelja matematike, sa Hrvojem 
Kopjarom  OIB: 90378111072, iz Bedekovčine, Orehovička cesta 4 a. 
 

Ad 3.  
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 
učiteljicu razredne nastave do 60 dana. 

 
 Obavljanje poslova učiteljice razredne nastave u 3. b. razredu nije trpilo odgodu, radi 

bolovanja razredne učiteljice, ravnateljica je sklopila ugovor o radu do 15 dana sa Ljiljanom Fišter, 
magistrom primarnog obrazovanja, iz Pregrade, Vrhi Pregradski 30. Obzirom da se radi o dužoj 
zamjeni Škola je poslala prijavu potreba Uredu državne uprave od kojeg smo dobili odgovor da 
nemaju tehnološkog viška. Dok se provede natječajni postupak ravnateljica je zatražila suglasnost 
za sklapanje uvogora o radu do 60 dana sa Ljiljanom Fišter. 
 
Nije bilo pitanja tako da je predsjednik dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje: 
 Jednoglasno sa (5 glasova za) donosi se  
 

O D L U K A 
 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 
odnosno do popunjavanja navedenog radnog mjesta temeljem raspisanog natječaja, na puno 
radno vrijeme za poslove učiteljice razredne nastave, sa Ljiljanom Fišter, OIB: 44699610317. 
 
 
Ad 4.  
 Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu. 
 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata članovi Školskog odbora dobili su na sjednici. 
Kratko obrazloženje navedene Odluke dala je Ljiljana Hižak, računovođa škole.  



 
 

 
 Predsjednik je otvorio raspravu. 
 Nije bilo pitanja. 

Jednoglasno sa (5 glasova za) donosi se  
 

O D L U K A 
 o raspodjeli rezultata za 2015. godinu 

 
1. Osnovna škola Stubičke Toplice je u ranijim razdobljima ostvarila višak prihoda 
    poslovanja na računu 92211 u iznosu od 402.323,83 kuna i manjak prihoda od 
    nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 338.301,00 kuna koji su 
    iskazani na Bilanci na dan 01.01.2015. godine. 
2. Manjak prihoda na računu 92222 u iznosu od 338.301,00 kuna sanirat će se 
    viškom prihoda od redovnog poslovanja na računu 92211. 
3. Nakon provedenog prethodnog knjiženja višak prihoda iz prethodnih razdoblja na računu 
    92211 iznosi 64.022,83  kuna. 
4. OŠ Stubičke Toplice u 2015. godini ostvarila je višak prihoda na računu 92211 u iznosu od  
    11.161 kuna i manjak prihoda u iznosu od 33.322,95 kuna  a koji se odnosi 
    na  nepodmirene zahtjeve od Općine Stubičke Toplice, a  sanirat će se doznakom sredstava 
    u 2016. godini. 
5. Ovom Odlukom raspoređuje se da će se raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 
    41.861,35 kuna u 2016. godini namjenski utrošiti za uplate doprinosa za stručno  
    osposobljavanje u iznosu od  5.607,65 kuna, nabavu računalne i ostale potrebne 
    opreme u svrhu uvođenja e-dnevnika, nabavu didaktičkih pomagala te opreme za     
    poboljšanje standarda u  školi a koje će se knjižiti na razredu 4 (rashodi za nabavu  
     nefinancijske imovine). 
 
 Ad 5. 
           Nije bilo rasprave. 

Dovršeno u 13,20  sati. 
 
Zapisničarka:       Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                  Stjepan Sokač 


