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OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa  39. sjednice Školskog odbora održane dana 20. prosinca 2016. godine 
u prostorijama Osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 

 
Sjednici su bili nazočni članovi  Školskog odbora:  Stjepan Sokač, predsjednik Školskog 
odbora, Davorka Maček, Nikolina Petrinec,  Anita Kobelščak, Ružica Kasun i Željka 
Kovačević Prosenik, članice Školskog odbora. 
Sjednici su nazočile: Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 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  6 od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za 

sklapanje ugovora o radu do 60 dana za učitelja fizike, 
3. Donošenje Odluke o Planu nabave OŠ Stubičke Toplice za 2017. godinu, 
4. Donošenje Odluke o rebalansu Financijskog plana za 2016. godinu, 
5. Donošenje Odluke o završetku zimskog odmora učenika i početku drugog 

polugodišta školske godine 2016./2017., 
6. Pitanja i prijedlozi. 

 
Dnevni red  jednoglasno  je usvojen. 

 
Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Školskog odbora. 

Zapisnik sa 38. sjednice Školskog odbora usvojen je sa šest (6) glasova za. 
 

Ad 2.  Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za  
            sklapanje ugovora o radu do 60 dana za učitelja fizike. 
  
Školski odbor  donio je  jednoglasno  sedam (6) glasova za: 
  

O D L U K U: 
 Daje se prethodna suglasnost  ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu 
za poslove učiteljice fizike  nepuno radno vrijeme, ukupno 8 sati tjedno-do 60 dana, za  
Suzanu Smiljanec, OIB:77213906867, iz Đurmanca, Macelj Gornji 58. 
 

Sjednici je u 13,05 pristupila gospođa Ljubica Božić. 
 
Ad 3. Donošenje Odluke o Planu nabave OŠ Stubičke Toplice. 
 Predsjednik Školskog odbora konstatirao je da su Prijedlog Plana nabave članovi 
Školskog odbora dobili u pisanoj formi prije početka sjednice. 
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Rasprave i pitanja nije bilo, te je predsjednik Školskog odbora dao Plan nabave na 
glasovanje. 
               

Školski odbor  donio je  jednoglasno  sedam (7) glasova za: 
  

O D L U K U: 
 

Prihvaća se Plan nabave OŠ Stubičke Toplice za 2017. godinu, Klasa: 003-05/16-
01/3 Urbroj: 2113/03-380-33-16-1, od 15. prosinca 2016. godine. 

 
Ad 4. Donošenje Odluke o rebalansu Financijskog plana za 2016. godinu. 
  

Školski odbor  donio je  sa šest (6) glasova za i jednim (1) glasom suzdržanim 
  

O D L U K U: 
 

Prihvaća se Rebalans Financijskog plana OŠ Stubičke Toplice za 2016. godinu s 
projekcijom na 2017. i 2018. godinu, Klasa: 400-02/16-01/8 Urbroj: 2113/03-380-33-
16-1, od 17. studenoga 2016. godine. 
 
Ad 5. Donošenje Odluke o završetku zimskog odmora učenika i početku drugog  
           polugodišta školske godine 2016./2017. 
 
  

Školski odbor jednoglasno je sedam (7) glasova za donio  
 

O  D  L  U  K  U 
 

I. Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2016. završava 15. siječnja 
2017. godine. 

II. Drugo polugodište traje od 16. siječnja do 14. lipnja 2017. godine. 
  
Ad 6. Pitanja i prijedlozi. 
 
 Ravnateljica škole je upoznala Školski odbor da je Škola dobila donaciju knjiga za 
školsku knjižnicu u vrijednosti od 19.000,00 kuna., da ćemo uskoro dobiti donaciju 
namještaja koji bi se smjestio u predvorju škole, gdje se učenici zadržavaju dok čekaju 
autobus., ravnateljica je najavila donaciju 5 računala od Porezne uprave do kraja 2016.  
ili odmah početkom 2017. godine. 
Ravnateljica se na kraju zahvalila članovima Školskog odbora na suradnji u 2016. godinu 
te zaželjela svima sretan Božić i Novu godinu. 
Predsjednik Školskog odbora također je čestitao svima predstojeće blagdane. 
Pitanja nije bilo. 
   
                                                          Dovršeno u 13,45  sati. 
 
 
Zapisničarka:             Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                          Stjepan Sokač 


