
 
 

OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa  32. sjednice Školskog odbora održane dana 18. veljače  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, Nikolina Petrinec, Ružica Kasun i Dušanka Križanac, članice Školskog odbora. 
Izostanak sa sjednice opravdala je gospođa Ljubica Božić. 
Sjednici je nazočila ravnateljica škole Brigitte Gmaz. 
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. 
Predsjednik je predložio sljedeći  
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora, 
                         2. Donošenje Odluke o Financijskom izvješću za 2015. godinu, 

3. Izvješće o izvršenom inventurnom popisu na kraju 2015. godine, 
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu 
     za učitelja/cu fizike i prirode i biologije na temelju  raspisanog natječaja, 
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje  
     ugovora o radu do 60 dana za učitelja/cu hrvatskog jezika (zamjena za bolovanje), 

         6.  Pitanja i prijedlozi. 
       
 
    Dnevni red   jednoglasno je prihvaćen (6 glasova za). 

 
 Ad 1.   

Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora. 
  

Primjedbi nije bilo i zapisnik je jednoglasno usvojen (6 glasova za). 
 
Ad 2.  
 Donošenje Odluke o Financijskom izvješću za 2015. godinu. 
 

 
 Jednoglasno sa (6 glasova za) donosi se  
 

ODLUKA 
  Prihvaća se Financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje od 1.1. do 31. 12. 
2015. godine. 

 
Ad 3.  

Izvješće o izvršenom inventurnom popisu na kraju 2015. godine. 
 

 
 Pitanja o  Izvješću Povjerenstva za popis imovine sa 31.12.2015. godine nije bilo. 
 Jednoglasno sa (6 glasova za) donosi se  
 

ODLUKA 
  Prihvaća se  Izvješće Povjerenstva  o izvršenom inventurnom popisu sa stanjem 31. 12. 2015. 
godine. 

 



 
 

Ad 4.  
     Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole 

      za sklapanje ugovora o radu za učitelja/cu fizike i prirode i biologije. 
 
 Obrazloženje ove točke dnevnog reda dala je ravnateljica škole, Brigitte Gmaz, za svako radno 
mjesto posebno. 
 Pitanja nije bilo. 
 

Jednoglasno sa (6 glasova za) donosi se  
 

O D L U K A 
 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na neodređeno  nepuno 
radno vrijeme (8 sati tjedno) za poslove učiteljice fizike, sa Zrinkom Gregurić Ferenček, OIB: 41472948561, 
iz Zagreba, Lopatinečka ulica 15. 

 
 Ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnost  za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme  
sa  Renatom Kastelic, prof. biologije. 
Školski odbor sa (6 glasova protiv) odbio je dati  suglasnost  ravnateljici za sklapanje ugovora o radu sa 
Renatom Kastelic. 
 
  Predsjednik Školskog odbora konstatiralo je da nitko od kandidata nije izabran za učitelja/cu  
prirode i bilogije. 
 
Ad 5. 
          Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje  
          ugovora  o radu do 60 dana za učitelja/cu hrvatskog jezika (zamjena za bolovanje). 
 

Ravnateljica je zatražila suglasnost za sklapanje ugovora sa Anom Mutak, do 60 dana, odnosno do 
zasnivanja ugovora o radu temeljem raspisanog natječaja. 

Pitanja nije bilo. 
Jednoglasno sa (6 glasova za) donosi se  

 
O D L U K A 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za učiteljicu hrvatskog 
jezika do 60 dana za Anu Mutak, iz Bedekovčine, Grabe 55, OIB: 44682412595. 
 
Ad 6.  

 
Vezano na točku 4. dnevnog reda a  koja se u dijelu odnosi na davanje suglasnosti za izbor  učitelja/ce 
prirode i biologije Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole donio  odluku sa (6 glasova za) o proširenju 
dnevnog reda današnje sjednice sa točkom koja glasi: 
 
 Davanje prethodne suglasnosti  ravnateljice škole za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 
za učitelja/cu prirode i biologije. 

 
O D L U K U 

Daje se prethodna suglasnost  ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme 
sa Jasminom Ćurković OIB: 43733870098 za poslove učiteljice prirode i biologije – do izbora učitelja/ce po 
ponovljenom natječaju. 
 
Ad 7. Pitanja i prijedlozi. 
           Nije bilo rasprave. 

Dovršeno u 13,30  sati. 
 
Zapisničarka:       Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                  Stjepan Sokač 
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