
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/18-01/67 

URBROJ: 251-665/18-01 

Zagreb, 19. srpnja 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

šezdeset i šeste sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, 

Zagreb, održane dana 19. srpnja 2018. godine s početkom u 9:00 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:    

 

1. Vesna Bobinski  

2. Andrea Bosanac 

3. Ines Smolčić 

4. Vesna Budinski 

5. Ljiljana Klinger 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

- Ognjen Golubić  

- Ivana Cindrić 

 

Pored članova prisutni su:  

1. Igor Rukljač, ravnatelj  

2. Marin Karin, tajnik škole i zapisničar 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora, gđa Vesna Bobinski, utvrdila da postoji 

kvorum i predložila sljedeći dnevni red kako slijedi: 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 65. sjednice Školskog odbora od dana 13. srpnja  2018. godine 

2. Zahtjev ravnatelja OŠ Kajzerica Školskom odboru OŠ Kajzerica sukladno članku 44.  

    stavku 2. točki 1. Zakona o ustanovama (“NN“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)  

    - obrazloženje ravnatelja članovima Školskog odbora OŠ Kajzerica 

3. Zahtjev za odobrenjem namjenskih sredstava od strane Gradskog ureda za  

    obrazovanje, Ilica 25, Zagreb: 

   - opremanje učionica po završetku adaptacijskih radova - obavijest ravnatelja  

     škole 

 4. Razno   

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 

 



Ad. 1. 

Na zapisnik 65. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2.  

Sukladno članku 44. stavku 2. točki 1. Zakona o ustanovama (“NN“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 

35/08.) ravnatelj OŠ Kajzerica, gosp. Igor Rukljač, podnio je vlastiti zahtjev za razrješenjem na 

funkciji ravnatelja OŠ Kajzerica s datumom 3. rujnom 2018. godine. Ravnatelj je članovima 

Školskog odbora obrazložio razloge zbog kojih traži razrješenje od strane Školskog odbora 

zbog zapošljavanja na novom radnom mjestu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Zagreb. 

O predmetnom zahtjevu ravnatelja OŠ Kajzerica Školski odbor OŠ Kajzerica odlučit će u 

mjesecu kolovozu 2018.   

 

Ad. 3.  

Nastavno na početak školske godine 2018./2019. Osnovna škola Kajzerica organizirat će 

izvođenje nastave u jednoj smjeni. Sukladno Odluci o broju razrednih odjela za školsku godinu 

2018./2019. Osnovna škola Kajzerica organizirat će odgojno-obrazovni rad za 592 učenika u 

28 redovitih razrednih odjela (KLASA: 602-02/18-001/902,  URBROJ:251-10-11-18-2, od 3. 

srpnja 2018.).  

Shodno tome, OŠ Kajzerica uputila je Gradskom uredu za obrazovanje, dana 21. lipnja 2018., 

zahtjev za odobrenjem namjenskih sredstava OŠ Kajzerica za prenamjenom unutarnjeg 

školskog prostora (adaptacijski radovi). U prilog tome potrebno je adaptirati dva postojeća 

prostora, “staru“ školsku knjižnicu (pregradnjom iste) kao i tri dodatna unutarnja prostora na 

drugom katu objekta, iz kojih bi se po završetku adaptacijskih radova osigurale dvije nove 

školske učionice. Slijedom navedenoga potrebno opremiti dvije nove školske učionice. 

U prilog tome prikupljene su tri predmetne ponude ovlaštenih tvrtki koje su dostavile sljedeće 

ponude (iste su sastavni dio ovog zapisnika): 

1. Ponuda br. 055 - 800142, ŠKOLSKI SERVIS d.o.o., Hvarska 5, Zagreb od 4. srpnja 2018. u 

iznosu od 52.612,50 kuna s uključenim PDV-om (25%) 

2. Ponuda br. 27/p/2018, Alumar d.o.o., Rusanova 10, Zagreb, 4. srpnja 2018. u iznosu od 

67.112,50 kuna s uključenim PDV-om (25%) 

3. Ponuda br. 189/2018, AKTIV dekoracija d.o.o., Nike Grškovića 2, Zagreb 4. srpnja 2018. u 

iznosu od 67.000,00 kuna s uključenim PDV-om (25%) 

Nakon razmatranja predmetnih ponuda Školski odbor Osnovne Škole Kajzerica jednoglasno je 

izabrao ponudu br. 1. ŠKOLSKI SERVIS d.o.o. u iznosu od 52.612,50 kuna s uključenim PDV-

om (25%) (pedesetdvijetisućešestodvanaestkunaipedesetlipa) kao najpovoljniju ponudu. 

Sukladno navedenom, nadležnom Gradskom uredu dostavljen je i zahtjev od strane OŠ 

Kajzerica dana u kojem se traži odobrenje okvirnih namjenskih sredstava za opremanje nove 

dvije učionice u predmetnom iznosu od 52.612,50 kuna s PDV-om, a koji je isti Ured odobrio 

dopisom od dana 13. srpnja 2018. (isti je sastavni dio ovog zapisnika). 

 



Ad. 4. 

Točka razno nije otvarana. 

 

Školski odbor završio je s radom u 9:55 sati. 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

       Marin Karin                                                                          Vesna Bobinski        

 

 

 

 

 


