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OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa  44. sjednice Školskog odbora održane dana 16. svibnja 2017. godine 

u prostorijama Osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 
 

 
Sjednici su bili nazočni članovi  Školskog odbora:  Stjepan Sokač, predsjednik Školskog 
odbora, Ljubica Božić, Anita Kobelščak, Nikolina Petrinec i Željka Kovačević Prosenik, 
članice Školskog odbora. 
Sjednici je nazočila  Brigitte Gmaz, ravnateljica škole. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 12,30 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio sve nazočne, 
konstatirao da sjednici nazoči 5 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice, 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu, 
4. Pitanja i prijedlozi. 

           
Dnevni red  jednoglasno  je usvojen. 

 
Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Školskog odbora. 
 

Zapisnik sa 43. sjednice Školskog odbora usvojen je sa pet (5) glasova za. 
 

Ad 2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice. 
 
 U 12,35 na sjednicu je stigla i Davorka Maček. 

Odluku o izmjenama  Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice članovi Školskog odbora su 
dobili u prilogu poziva za sjednicu. 
             Kratko obrazloženje ove točke dnevnog reda dala je tajnica škole Mirjana Lolić. 
Podsjetila je članove Školskog odbora na postupak koji je prethodio izmjenama Statuta škole, 
koje se odnose na promjenu naziva škole u Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.  
Spomenula je, da je Školski odbor na 41. sjednici održanoj 13. veljače 2017. godine izglasao 
prijedlog Odluke o izmjenama Statuta škole na koju je Općinsko Vijeće Općine Stubičke Toplice 
dao suglasnost 22. veljače 2017. godine.  

Općina Stubičke Toplice podnijela je zahtjev za ocjenu sukladnosti Odluke o izmjenama 
Odluke o osnivanju škole sa zakonom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja  svojim je Rješenjem 
od 18. travnja 2017. ocijenilo je da je cijeli postupak sukladan sa zakonom. 
 Temeljem navedenog postoje sve pretpostavke za donošenje odluke o izmjenama Statuta 
Osnovne škole Stubičke Toplice.  
Predsjednik je otvorio raspravu. 
Nije bilo rasprave niti pitanja. 
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Školski odbor  donio je  jednoglasno  šest (6) glasova za: 
 

ODLUKU 

o izmjenama Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice  

Klasa: 003-05/15-01/17, Urbroj: 2113/03-380-33-15-1 

od 27. siječnja 2016. godine 

 

Članak 1. 

 Članak 4. stavak 1. Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice Klasa: 003-05/15-01/17,  

Urbroj: 2113/03-380-33-15-1 od 27. siječnja 2016. godine mijenja se i glasi: 

 

 Naziv škole je Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 61. Statuta stavak 4. briše se. 

  

Članak 3. 

 Članak 175. Statuta briše se. 

 Članak 176. postaje članak 175. 

Članak 4. 

Ova Statutarna odluka o izmjenama Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice stupa na 

snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

 
Ad 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu. 
 

Predsjednik konstatira da su članovi Školskog odbora materijale uz ovu točku dnevnog 
reda dobili  u prilogu poziva za sjednicu. 

Obrazloženje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu dala je Ljiljana Hižak, 
računovođa škole. 

Nije bilo rasprave ni pitanja. 
 

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

ODLUKU 
 o raspodjeli rezultata za 2016. godinu 

 

1. Osnovna škola Stubičke Toplice ostvarila je višak prihoda poslovanja na računu 92211 

    u iznosu od 234.274,98 kuna koji se sastoji od viška prihoda iz 2016. godine i prenesenog  

    viška iz  prethodnog razdoblja. 

 

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222  bilježi se u iznosu od  

    171.831,57 kuna. 

 

3. Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 171.831,57 kuna pokriva se iz viška  

     Prihoda poslovanja. 

 

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

    iznosi 62.443,41 kuna. 
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5. Ovom se Odlukom raspoređuje da će se  raspoloživ višak poslovanja u  iznosu od     

    62.443,41 kuna na računu 92211 u 2017. godini namjenski utrošiti za podmirenje troškova  

    plaće i doprinosa za zaposlenika zaposlenog  u sklopu  projekta „Mladi za mlade“,  uplatu  

    doprinosa MIO I i MIO II  za stručno osposobljavanje te za nabavu  nefinancijske imovine     

    u  svrhu opremanja škole, nabave didaktičkih pomagala prema potrebi te u  svrhu  

    poboljšanja standarda i unapređenja odgojno  obrazovnog procesa. 

    
Ad 4. Pitanja i prijedlozi. 

               
              Pitanja nije bilo. 
 Ravnateljica škole informirala je Školski odbor o sudjelovanju naših učenika na 
Međužupanijskoj izložbi inovacija u Ivanić Gradu od 11. do 12. svibnja 2017.  gdje su 
osvojili zlato za hidrauličnu ruku a srebro za inovaciju pametnog zvona pod vodstvom 
mentora Gorana Jenića, školskog pedagoga., također je spomenula da je 12. svibnja 
zajedno s učiteljicom Anitom Kobelščak bila na Državnoj svečanosti Eko škola gdje je 
Škola dobila Zelenu zastavu., naša je škola u 7. generaciji te smo stekli zlatni status., 
Podizanje zelene zastave upriličit ćemo za Dan škole, 2. lipnja 2017. 
 

Dovršeno u 12,45  sati. 
 

Zapisničarka:             Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                          Stjepan Sokač 


