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Z A P I S N I K 
 4.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŢANE U PROSTORIJAMA 

OSNOVNE ŠKOLA MAČE  

DANA  29. rujna 2017. GODINE 

 

Vrijeme početka: 18:00 sati 

 

Prisutni: Mirjana Marijić, Ivan Herceg, Tamara Herceg Babić, Tajana Sedak Benčić, Stjepan 

Špoljar, Drago Gradečak, Valentina Glojanrić 

Na sjednici je prisutan i ravnatelj škole gospodin Vladimir Grudenić, tajnica Kristina Havoić, 

računovotkinja gospoĎa Draţenka Lugarić 

 

Predsjednica Školskog odbora Mirjana Marijić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te  

konstatira da je dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predlaţe se sljedeći Dnevni red: 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.-30.6.2017. 

3. Izvješće o iznajmljivanju školske sportske dvorane za razdoblje 1.1.-30.6.2017. 

4. Rebalans Financijskog plana za 2017. 

5. Rebalans Plana nabave za 2017. 

6.  Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače i Godišnjeg plana 

i programa rada predškole za šk. god. 2016./2017. 

7. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa voditeljice programa 

predškole i pomoćnica u nastavi 

8. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače,  Godišnjeg plana i programa 

rada predškole  i Školskog kurikula za šk. god. 2017./2018. 

9. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

10. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Predloţeni Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1.) Prisutni članovi Školskog odbora nemaju primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice 

Školskog odbora te se isti jednoglasno usvaja.  

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se usvaja zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 2.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ računovotkinji škole. GospoĎa Draţenka 

Lugarić izlaţe Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.-
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30.6.2017., isti je svim članovima ranije dostavljen e-mail-om. Prisutni članovi nemaju 

primjedbi niti pitanja. 

 

 

 

 ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima 

i izdacima za razdoblje 1.1.-30.6.2017. Izvještaj se prilaţe Zapisniku. 

 

Ad 3.) Računovotkinja škole gĎa Draţenka Lugarić izlaţe Izvještaj o iznajmljivanju školske 

dvorane 1.1.-30.6.2017. U navedenom razdoblju nije bilo najma dvorane. 

 

 

 ZAKLJUČAK: 

Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Izvještaj o iznajmljivanju školske 

dvorane za razdoblje 1.1.-30.6.2017. Izvještaj se prilaţe Zapisniku. 

 

Ad 4.) Računovotkinja škole gĎa Draţenka Lugarić izlaţe Rebalans Financijskog plana za 

2017.  Škola još uvijek ne zna hoće li se Krapinsko-zagorska ţupanija javiti na natječaj 

Ministarstva za osiguranje prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja. Ako se Ţupanija  

javi Škola će se uključiti u projekt. Ako se Ţupanija ne javi na projekt sredstva ćemo traţiti od 

Općine Mače kako bismo osigurali prehranu u školskoj kuhinji za ugroţene učenike. Nije bilo 

pitanja. Jednoglasno se donosi Rebalans financijskog plana za 2017. godinu. 

 

 ZAKLJUČAK: 

Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Rebalans Financijskog plana za 

2017. godinu. Rebalans Financijskog plana za 2017. prilaţe se Zapisniku. 

 

Ad 5.) Računovotkinja škole gĎa Draţenka Lugarić izlaţe Rebalans Plana nabave za 2017. 

Nema pitanja niti primjedbi. 

 

 

 ZAKLJUČAK: 

Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Rebalans Plana nabave za 2017. 

Rebalans Plana nabave za 2017.  prilaţe se Zapisniku. 

 

 

Ad 6.) Predsjednica Školskog odbora prepušta riječ ravnatelju koji izlaţe Izvješće o 

ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače i Godišnjeg plana i programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja za šk. god. 2016./2017. Izvješća su svim članovima 

dostavljena prije sjednice. Ravnatelj obavještava prisutne da su Godišnji plan i program rada 

Osnovne škole, a i predškole u potpunosti ispunjeni. Prisutni nemaju pitanja niti primjedbi i 

jednoglasno prihvaćaju  Izvješća. 
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ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se prihvaća Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače 

te Plana i programa predškolskog odgoja i obrazovanja za šk. god. 2016./2017. Izvješća se 

prilaţu Zapisniku. 

 

Ad 7.) Za riječ se javlja ravnatelj Vladimir Grudenić. Ravnatelj upoznaje prisutne kako 

predškola počinje s radom 2. listopada 2017. godine. Obavještava prisutne da je na natječaj za 

voditelja/icu programa predškole pristigla samo jedna molba. Ravnatelj predlaţe Anu Habulin 

za voditeljicu programa predškole. Nakon kraće rasprave jednoglasno se usvaja prijedlog 

ravnatelja. Ravnatelj upoznaje prisutne da je Škola uključena u projekt „Baltazar 4“ na temelju 

kojeg su zaposlene dvije pomoćnice u nastavi Beatricia Srečić i Martina Kresonja. Jednoglasno 

je dana suglasnost za zapošljavanje pomoćnica. 

 

ZAKLJUČAK: 

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost za zapošljavanje 

Ane Habulin. Suglasnost se prilaţe Zapisniku. 

 

Ad 8.) Članovima Školskog odbora dostavljeni su prijedlozi Godišnjeg plana i programa rada 

OŠ Mače za šk .god. 2017./2018., Godišnjeg plana i programa rada predškole u šk. god. 

2017./2018. te Školski kurikul za šk. god. 2017./2018. Ravnatelj ukratko izlaţe navedene 

dokumente. Prisutni članovi Školskog odbora nemaju primjedbi na predloţene Planove i 

Kurikul te se isti jednoglasno donose. 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada OŠ Mače za šk. god. 2017./2018.; 

Godišnji plan i program rada predškole za šk. god. 2017./2018. te Školski kurikul za šk. god. 

2017./2018. 

 

 Ad 9.) Tajnica Kristina Havoić izlaţe Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, 

radova i usluga. Obavještava prisutne da Škola već ima na snazi Pravilnik o provedbi postupka 

jednostavne nabave u Osnovnoj školi Mače, ali prema uputi Krapinsko-zagorske ţupanije sve 

osnovne škole na području KZŢ moraju imati ujednačen pravilnik. Tajnica izlaţe najvaţnije 

točke Pravilnika. Nema primjedbi niti pitanja. 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i 

usluga. Pravilnik se prilaţe Zapisniku. 

 

 

Nema drugih pitanja ni prijedloga. 

 

 

Završeno u 20:00 sati.  

 

     Zapisničarka       Predsjednica Školskog odbora 

   Kristina Havoić                                    Mirjana Marijić 


