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OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Đačka 5, 10020 Zagreb 

KLASA: 003-06/18-01/01 

URBROJ : 251-176-18-37 

Zagreb, 28.6.2018.  

 

ZAPISNIK 

 18.  sjednice Školskog odbora održane 28.06.2018.  

 

Početak sjednice : 18,00 

Prisutni članovi Školskog odbora : Marija Dianežević, Nives Gabrić, Zvonimir Bulić, Višnja 

Dianežević, Ivana Kujundžić, Antonija Hačić, Iva Petrović 

Odsutni članovi Školskog odbora: / 

 

Sjednici je prisutan ravnatelj Vatroslav Gabrić i tajnica Monika Sakoman – zapisničar. 

Sjednicu otvara predsjednica Ivana Kujundžić, prof., pozdravlja prisutne, konstatira kvorum (prisutno 

7 od ukupno 7 članova) i za raspravu predlaže dnevni red iz poziva: 

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika sa 17.  sjednice Školskog odbora 

2. Otvaranje ponuda/prijava kandidata prispjelih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

škole  

3. Utvrđivanje izborne liste kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice škole i upućivanje izborne liste Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Zboru 

radnika na donošenje stajališta o kandidatima  

4. Otpis knjiga iz knjižničnog fonda prema Zapisniku povjerenstva za reviziju knjižnične građe 

5. Dopuna Plana nabave za 2018. godinu 

6. Prijedlog Odluke o početku postupka za jednostavnu nabavu – predmet: klimatizacija učionica  

7. Razno 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (7 glasova „za“) te se prelazi na raspravu po pojedinim 

točkama.  

 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice održane 12. lipnja 2018. 

 

Predsjednica Školskog odbora pita prisutne jesu li pročitali zapisnik i slažu li se s njegovim 

usvajanjem.  

Predsjednica daje prijedlog na glasovanje.  

 

ZAKLJUČAK : Zapisnik  17.  sjednice održane 12. lipnja 2018. usvojen je jednoglasno. 

 

Ad. 2. Otvaranje ponuda/prijava kandidata prispjelih na natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice škole 
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Tajnica daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda te ističe kako je na natječaj za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice Škole, objavljen 17. lipnja 2018. godine u dnevnom tisku 24 sata, pristigla 

prijava/ponuda jednog kandidata.  

Prijava/ponuda zaprimljena je 18. lipnja 2018. godine i urudžbirana neotvorena sukladno članku 62. 

stavku 1. Statuta OŠ Odra.  

Predsjednica Školskog odbora, pred članovima Školskog odbora otvorila je zaprimljenu 

prijavu/ponudu i utvrdila kako se na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole prijavio 

kandidat  Vatroslav Gabrić, prof.  

Nakon uvida u dokumentaciju, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći zaključak: 

Kandidat Vatroslav Gabrić, rođen u Karlovcu – VSS, prof. povijesti i geografije, 

prijavu/ponudu na natječaj dostavio je u propisanom roku, ista prema tekstu natječaja sadrži 

svu traženu dokumentaciju i tražene oblike dokumenata te kandidat ispunjava sve uvjete 

natječaja. 

Ad. 3. Utvrđivanje izborne liste kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice škole i upućivanje izborne liste Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Zboru radnika na 

donošenje stajališta o kandidatima 

Predsjednica Školskog odbora, otvorila je raspravu po točki dnevnog reda. 

Nakon rasprave, sukladno članku 64. stavku 1. Statuta OŠ Odra te na temelju priložene dokumentacije 

kandidata, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći  

Z A K LJ U Č A K 

1. Utvrđuje se izborna lista kandidata za izbor ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji 

su dostavili ponude/prijave u roku, kako slijedi:   

1. Gabrić, Vatroslav 

 

2. Utvrđena lista kandidata za izbor ravnatelja, s preslikama ponuda/prijava kandidata dostavlja se 

Učiteljskom vijeću OŠ Odra, Vijeću roditelja OŠ Odra i zboru radnika radi donošenja stajališta o 

kandidatima. 

3. Ovaj Zaključak i izborna lista kandidata za izbor ravnatelja objavit će se na oglasnoj ploči škole.  

Po završetku rasprave po točki 3. dnevnog reda, ravnatelj ponovno prisustvuje sjednici. 

Ad. 4. Otpis knjiga iz knjižničnog fonda prema Zapisniku povjerenstva za reviziju knjižnične građe 

 

Zaključak: Odobrava se otpis 311 svezaka knjižnične građe u vrijednosti 14.390,15 kuna.  

 

Ad. 5. Dopuna Plana nabave za 2018. godinu 

Zaključak: Plan nabave za 2018. godine dopunjuje se stavkom klimatizacija učionice. Procijenjena 

vrijednost nabave je 70.000,00 kuna.  

 

Ad. 6. Prijedlog Odluke o početku postupka za jednostavnu nabavu – predmet: klimatizacija učionica  

Nakon provedene rasprave, predsjednica daje prijedlog na glasovanje te Školski odbor donosi 

jednoglasno  

Odluku 

o početku postupka jednostavne nabave 
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Naručitelj Osnovna škola Odra, Đačka 5, 10020 Zagreb, u predmetu nabave Klimatizacija učionica u 

Osnovnoj školi Odra 

Ad. 7. Razno 

Ravnatelj navodi kako smo vezano za problem prijevoza učenika iz Gornje Lomnice, kontaktirali 

zamjenicu gradonačelnika. Došli smo do gospodina Miličevića koji je za to zadužen u Gradu Zagrebu 

te će se ići vjerojatno na uređenje prometnice. Uređenje prometnice je puno bolja opcija jer je ona za 

cijeli kraj. Uspješno smo završili nastavnu godinu, nije bilo dopunskog rada.  

 

 

Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 19,00 sati. 

 

Zapisnik završava na četvrtoj (4) stranici.  

 

ZAPISNIČAR :      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA : 

____________      ___________________________________ 

Monika Sakoman     Ivana Kujundžić, prof. 

 


