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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  45. sjednice Školskog odbora održane dana 5. lipnja 2017. godine 

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

 
Sjednici su bili nazočni članovi  Školskog odbora:  Stjepan Sokač, predsjednik Školskog 
odbora,  Anita Kobelščak, Davorka Maček, Nikolina Petrinec  Željka Kovačević Prosenik i 
Ružica Kasun, članice Školskog odbora. 
Sjednici nije bila nazočna Ljubica Božić. 
Sjednici je nazočila  Brigitte Gmaz, ravnateljica škole. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 12,30 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio nazočne, 
konstatirao da sjednici nazoči 6 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, 
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje 

ugovora o radu na određeno vrijeme za učiteljicu razredne nastave, 
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje 

ugovora o radu na određeno vrijeme za učiteljicu hrvatskog jezika, 
5. Pitanja i prijedlozi. 

           
Dnevni red  jednoglasno  je usvojen. 

 
Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Školskog odbora. 
 

Zapisnik sa 44. sjednice Školskog odbora usvojen je sa pet (5) glasova za, a jedan 
(1) glas suzdržan. 

 
Ad 2. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 
 
  
 

Školski odbor  donio je  jednoglasno  šest (6) glasova za: 
 
 

O D L U K U 
 

 Prihvaća se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Vladimir Bosnar 
Stubičke Toplice. 
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Ad 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje ugovora o  
            radu na određeno vrijeme za učiteljicu razredne nastave.  
 
  
Školski odbor donije je jednoglasno šest (6) glasova za: 
 

O D L U K U 
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za radno 

mjesto učiteljice razredne nastave, za Ljiljanu Fišter, iz Pregrade, Vrhi Pregradski 30, OIB: 
44699610317, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2017. (zamjena za Mirnu Domitrek Avirović, 
koja koristi godišnji odmor za 2016. godinu). 
 
Ad 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje  
          o radu na određeno vrijeme za učiteljicu hrvatskog jezika. 
 
Školski odbor donio je jednoglasno šest (6) glasova za: 
 

O D L U K U 
 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za radno 
mjesto učiteljice hrvatskog jezika, za Anu Mutak, iz Bedekovčine, Grabe 55, OIB: 44682412595 , 
na određeno vrijeme do 30. lipnja 2017. (zamjena za Danijelu Miklec, koja koristi godišnji odmor 
za 2016. godinu). 
 
 
Ad 5. Pitanja i prijedlozi. 
               
          Predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač zahvalio je svima na odazivu na 
današnju sjednicu kao i na dosadašnjoj  četverogodišnjoj suradnji članicama Školskog 
odbora u ovom sazivu, jer ovom ŠO  prestaje mandat 1. srpnja, te je ovo  bila posljednja 
sjednica i u tijeku  su  izbori za novi saziv Školskog odbora. 
              
  
 

Dovršeno u 13,00  sati. 
 

Zapisničarka:             Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                          Stjepan Sokač 


