
OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 
             STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa  9. sjednice Školskog odbora održane dana  28. veljače  2018. godine 

u prostorijama Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a. 
 
 
Sjednici su bili nazočni članovi Školskog odbora: Nikolina Petrinec, predsjednica Školskog odbora,  
Monika Grabušić, Mirjana Lolić i Stanislava Erdelja članice Školskog odbora. 
Sjednici nijsu nazočili Tomislav Mlinarić, Ružica Kasun i Željka Kovačević Prosenik. 
Sjednici je nazočila  ravnateljica škole Brigitte Gmaz, Ljiljana Hižak računovođa škole i načelnik 
Općine Stubičke Toplice gospodin Josip Beljak. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 13,00 sati. 
Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Nikolina Petrinec, pozdravila nazočne, konstatirala 
da sjednici nazoče 4 člana Školskog odbora, da se mogu donositi pravovaljane odluke, te predložila: 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o Financijskom izvješću Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine, 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu, 
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje 

ugovora o radu temeljem raspisanog natječaja za poslove spremačice,  
5. Pitanja i prijedlozi. 

 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen  četiri (4) glasa za. 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Školskog odbora. 

Zapisnik sa 8. sjednice Školskog odbora  usvojen je  jednoglasno sa  četiri (4) glasa za. 
  
Ad 2. Donošenje Odluke o Financijskom izvješću OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice  
          za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2017. godine. 
 
 
 

Školski odbor  donio je  jednoglasno  četiri (4) glasa za: 
O D L U K U 

 
Prihvaća se Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 

od 1.1. do 31. 12. 2017. godine, Klasa: 400-05/18-01/1, Urbroj: 2113/03-380-33-18-1 od 27. siječnja 
2018. godine. 

 
 

 
Ad 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu. 
 
 Predsjednica konstatira da su prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata članovi Školskog odbora 
primili uz poziv za sjednicu i otvara raspravu. 
Pitanja nije bilo. 
 



Školski odbor  donio je  jednoglasno  četiri (4) glasa za: 
 

O D L U K U 
        o raspodjeli rezultata za 2017. godinu 

 
1. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice ostvarila je višak prihoda poslovanja na 

računu  92211 u iznosu od 144.588,06 kuna koji se sastoji od viška prihoda iz 2017. god. 
2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222  bilježi se u iznosu od  

             132.124,70 kuna. 
3. Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 132.124,70 kuna pokriva se iz viška 

prihoda poslovanja. 
4. Nakon provedenog prethodnog knjiženja višak prihoda poslovanja na kontu 92211 iznosi 

12.463,36 kuna. 
5. Ovom se Odlukom raspoređuje da će se  raspoloživ višak poslovanja u  iznosu od 12.463,36 

kuna na računu 92211 u 2018. godini namjenski utrošiti za povrat razlike više isplaćenih 
sredstava HZZ-u te za provedbu planiranih projekata. 

    
Ad 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje  
           ugovora o radu temeljem raspisanog natječaja za poslove spremačice. 
 

Uz sve prijave priložena je tražena dokumentacija  iz natječaja, međutim, ravnateljica nije 
predložila niti jednog kandidata/kandidatkinju već donjela odluku o neizboru. Školski odbor nije mogao 
dati suglasnost za izbor po natječaju. 
Obavljanje poslova spremačice ne trpi odgodu, stoga je ravnateljica zatražila suglasnost za sklapanje 
ugovora o radu do 60 dana za Marijanu Herceg, s kojom je sklopljen ugovor do 15 dana., a u kojem 
vremenu će se natječaj ponoviti. 
 
Školski odbor donosi jednoglasno  četiri (4) glasa za: 
 

O D L U K U 
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu do 60 dana  sa 

Marijanom Herceg iz Stubičkih Toplica, Pila 37, za poslove spremačice na pola radnog vremena, a u 
kojem će se vremenu  ponovno raspisati natječaj. 
 
Ad 6. Pitanja i prijedlozi. 
           Ravnateljica je upoznala Školski odbor o Javnom pozivu  MZO za podnošenje zahtjeva osnovnih 
i srednjih škola za izvođenje eksperimentalnog programa pod nazivom „Škola za život“. 
Predmet i cilj je odabir od 80 škola koje će se u školskoj godini 2018./2019. uključiti u eksperimentalno 
provođenje programa za učenike  u 1. i 5. razredu u svim nastavnim predmetima a u 7. razredu u program 
će biti uključeni predmeti Biologije, Kemije i Fizike. 
U školi je provedena anonimna anketa među članovima Učiteljskog vijeća te se većina učitelja izjasnila 
za uključivanje u navedeni eksperimentalni program., nadalje je ravnateljica upoznala ŠO o tome da će 
naša 4  učenika  te jedna učiteljice razredne nastave sudjelovati  na „Novigradskom proljeću“, najavila 
održavanje Festivalčića u Parku Maksimilijan Vrhovec, 9. lipnja 2018. u sklopu projekta „Baltazar 4“ 
za koji se prijavilo 10 škola te infomirala Školski odbor o sudjelovanju i uspjesima naših učenika na 
županijskim natjecanjima te plasmanu na državno natjecanje. 
Načelnik Općine Stubičke Toplice dao je informaciju da se 22. ožujka 2018. godine službeno otvara  
knjižnica u Stubičkim Toplicama te da će se 9. i 10. lipnja 2018. održati u Stubičkim Toplicama Mali 
ulični festival. 
 
 

Dovršeno u 14,05 sati. 
 

Zapisničarka:              Predsjednica Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                       Nikolina Petrinec 


