
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/17-01/49/01 

URBROJ: 251-665/17-01 

Zagreb, 5. svibnja 2017. godine 

 

 

ZAKLJUČCI  SA 48. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OŠ KAJZERICA 

Ad. 1. 

Na zapisnik 47. sjednice Školskog odbora  nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2. 

Ad. 2.1. 

Temeljem članka 107. stavka 10. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi  (NN br. 87/08., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 

7/17.), Statuta OŠ Kajzerica, Školski odbor na 48. sjednici Školskog odbora održanoj dana 5. 

svibnja 2017. godine, pod točkom 2. dnevnog reda jednoglasno je dao: 

PRETHODNU SUGLASNOST 

                                                   za zasnivanje radnog odnosa na 

 

radno mjesto učiteljica likovne kulture, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka 

radnice M. M. na rad (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), za radnicu NINU BRKIĆ, 

prof. 

 

Ad. 2.2. 

  

Temeljem članka 107. stavka 10. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi  (NN br. 87/08., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 

7/17.), Statuta OŠ Kajzerica, Školski odbor na 48. sjednici Školskog odbora održanoj dana 5. 

svibnja 2017. godine, pod točkom 2. dnevnog reda jednoglasno je dao: 

PRETHODNU SUGLASNOST 

                                                   za zasnivanje radnog odnosa na 

 

      radno mjesto spremačica, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice J. S. na rad    

      (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), za radnicu VALENTINU POTESAK. 

 

Ad. 2.3. 

Temeljem članka 107. stavka 10. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi  (NN br. 87/08., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 

7/17.), Statuta OŠ Kajzerica, Školski odbor na 48. sjednici Školskog odbora održanoj dana 5. 

svibnja 2017. godine, pod točkom 2. dnevnog reda jednoglasno je dao: 



PRETHODNU SUGLASNOST 

                                                   za zasnivanje radnog odnosa na 

 

radno mjesto učiteljica razredne nastave u programu produženog boravka, na određeno, 

puno radno vrijeme, do povratka radnice A.M. P. na rad (40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena), za radnicu IVANU MATAS, mag. prim. educ. 

 

                           

Ad. 3.  

 

Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) te članka 29. Statuta 

OŠ Kajzerica, Školski odbor OŠ Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, OIB: 99118997944, dana 

5. svibnja 2017. godine donio je Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga jednostavne 

nabave. 

Ovaj Pravilnik stupit će na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči. 

Isti će biti objavljen na internetskim stranicama Škole. 

 

Ad. 4. 

 

Gosp. Igor Rukljač, ravnatelj Škole, je dao na uvid članovima Školskog važnu obavijest vezanu 

uz početak sanacije vanjskih sportskih igrališta uz objekt Kajzerica (OŠ Kajzerica i IV. 

gimnazija) kako slijedi: 

 

“Dana 28. travnja 2017. godine Osnovna škola Kajzerica zaprimila je obavijest Gradskog 

ureda za obrazovanje, kulturu i sport o početku radova na vanjskim sportskim igralištima i 

prostoru uz objekt Kajzerica - OŠ Kajzerica i IV. gimnazija, Žarka Dolinara 9, Zagreb, koje će 

izvoditi tvrtka Zagrebačke ceste, Podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o.“ 

 

Ad. 5.  

 

Pod točkom razno, predstavnik Vijeća roditelja, gospodin Ognjen Golubić, postavio je upit o 

projekciji smjenskog rada OŠ Kajzerica za školsku godinu 2017./2018. te o projekciji broja 

razrednih odjela u istoj školskoj godini. 

Gosp. Igor Rukljač, ravnatelj Škole, ukazao je da u ovom trenutku škola još nema preliminarne 

rezultate koji bi ukazali na postavljena pitanja predstavniku Vijeća roditelja. Evidentno je da je 

škola prema službenom popisu od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport 

zaprimila predmetni popis od 89 potencijalnih učenika prvih razreda za iduću školsku godinu. 

Nakon službenog upisa učenika prvih razreda OŠ Kajzerica u mjesecu lipnju, te shodno tome, 

izrađenom Prijedlogu ustroja razrednih odjela za školsku godinu 2017./2018., o projekciji 

načina smjenskog rada te broju razrednih odjela, roditelji učenika OŠ Kajzerica bit će 

obaviješteni naknadno. 

 

Školski odbor završio je s radom u 15:15 sati. 
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