
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/18-01/05 

URBROJ: 251-665/18-01 

Zagreb, 19. studenoga 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

5. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, Zagreb, održane 

dana 19. studenoga 2018. godine s početkom u 16:30 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. 2. Andrea Bosanac 

2. Mirela Sučević 

3. Ivana Cindrić 

4. Ivanka Vanjak 

5. Marin Karin 

6. Ljiljana Klinger 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

     1. Vesna Budinski 

     

Pored članova prisutna je: 

    - Majda Tometić, ravnateljica OŠ Kajzerica 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Andrea Bosanac, utvrdila da postoji kvorum 

i predložila sljedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika četvrte sjednice Školskog odbora od 17. listopada 2018. 
 

2.  Zasnivanje radnih odnosa na temelju natječaja: 

    - objavljenog dana 23. listopada 2018. (utorak) na mrežnim stranicama i oglasnim   

      pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj  

      ploči škole za popunu radnog mjesta: 

• UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG   

BORAVKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog    

 vremena 

• UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE  U PROGRAMU PRODUŽENOG  

BORAVKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena 

• UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE   

 - 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog  

                     radnog vremena 



• UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog  

vremena 

• UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena 

• UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena  

• UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena 

• UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA   

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena 

• UČITELJ/ICA MATEMATIKE  

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog   

   radnog vremena 
 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Na zapisnik 4. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

Majda Tometić, ravnateljica Škole, zatražila je prethodne suglasnosti Školskog odbora za 

zasnivanje radnih odnosa u OŠ Kajzerica za sljedeće djelatnike, sukladno završenim 

natječajnim postupcima: 

1. MATILDA VERKIĆ (radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u programu produženog   

boravka) - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena 

za učiteljicu Maju Vladimir, na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u programu 

produženog boravka do povratka djelatnice na rad.  

 

2. DANICA JARAM (radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u programu produženog   

boravka) - 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena 

za učiteljicu Anne-Marie Popović, na radnom mjestu učiteljica razredne nastave do povratka 

djelatnice na rad. 

 

3. LUCIJA SMOLKOVIĆ (radno mjesto učitelj/ica razredne nastave) 

 - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu 

Martinu Vuletić, na radnom mjestu učiteljice razredne nastave do povratka djelatnice na rad. 

 

4. MARTINA HORVAT (radno mjesto učitelj/ica razredne nastave)   

- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu 

Jasnu Horvat, na radnom mjestu učiteljice razredne nastave do povratka djelatnice na rad. 



5. MARIJA TOLIĆ (radno mjesto učitelj/ica njemačkog jezika)   

- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu 

Lidiju Flegar Jukić, na radnom mjestu učiteljice njemačkog jezika do povratka djelatnice na 

rad. 

 

6. TEA MAĐOR BOŽINOVIĆ (radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika) 

- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu 

Tamaru Maljcov, na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika do povratka djelatnice na rad. 

 

7. LARA-BARBARA IVANIŠ (radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika) 

- 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu 

Martinu Sičaju, na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika do povratka djelatnice na rad. 

 

8. ANA DABIĆ (radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika) 

- 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu 

Stanku Svetličić, na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika do povratka djelatnice na rad. 

 

9. ANA DABIĆ (radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika) 

- 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu 

učiteljice hrvatskog jezika zbog povećanja nastavnih sati. 

 

10. ELMA ĐAFEROVIĆ (radno mjesto učitelj/ica matematike) 

- 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu 

učiteljice hrvatskog jezika zbog povećanja nastavnih sati. 

 

Školski odbor Osnovne škole Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, na sjednici održanoj dana 

19. studenoga 2018. godine je jednoglasno dao prethodne suglasnosti ravnateljici Osnovne 

škole Kajzerica za zasnivanje radnih odnosa sukladno iskazanim zahtjevima ravnateljice 

Osnovne škole Kajzerica. 

Za ovu odluku glasovalo je šest (6) članova Školskog odbora. 

 

Ad. 3. 

Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je voditeljica računovodstva Osnovne škole 

Kajzerica, gđa Daniela Japundžić. Članovi Školskog odbora dobili su na uvid prijedlog Plana 

nabave za 2019. godinu (isti je sastavni dio ovog zapisnika). Voditeljica računovodstva navela 

je, u obrazloženju istog, kako je Plan nabave za 2019. godinu usklađen s Financijskim planom 

za 2019. godinu. Isto tako, voditeljica računovodstva navela je kako može doći do određenih 

odstupanja u Financijskom planu za 2019. godinu, a shodno tome i Planu nabave za 2019. 

godinu zbog toga što je Osnovna škola Kajzerica novootvorena javna ustanova koja još nema 

ustaljenu projekciju ustroja razrednih odjela (projekcija je u pozitivnom rastu od 2014. godine 

- trenutno je u Školi organizirano 28 razrednih odjela), a samim time i broj učenika svake godine 

se povećava. Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora dala je prijedlog Plana nabave za 

2019. godinu na usvajanje. 

 



Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu. 

 

 

Ad. 4.  

Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelji su ravnateljica Osnovne škole Kajzerica, gđa 

Majda Tometić i tajnik škole, gdin Marin Karin. Naime, slijedom upućenog zahtjeva za 

refundacijom troškova Gradskom uredu za obrazovanje od strane OŠ Kajzerica, dana 18. 

svibnja 2018. godine, a sve vezano uz izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije, te plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije na ime OŠ Kajzerica i IV. 

gimnazije (objekt “Kajzerica“) temeljem naloženih mjera, a sve sukladno Rješenju Ministarstva 

unutarnjih poslova od dana 1. ožujka 2017. godine (KLASA:UP/I-214-02/17-10/8; 

URBROJ:511-01-208-17-2), u postupku razvrstavanja građevina, građevinskih dijelova i 

prostora u kategorije ugroženosti od požara, za objekt Kajzerica (Osnovna škola Kajzerica i IV. 

gimnazija), OŠ Kajzerica nisu doznačena namjenska sredstva za uplatu dospjelog iznosa tvrtki 

METROALFA d.o.o., Karlovačka cesta 4 L, 10000 Zagreb, OIB: 53900897411, u predmetnom 

iznosu od 35.000,00 kn.  

Slijedom toga, uz suglasnost IV. gimnazije i OŠ Kajzerica odlučeno je da se predmetni iznos 

podmiri iz vlastitih prihoda OŠ Kajzerica. 

Temeljem toga, ravnateljica je zatražila suglasnost Školskog odbora za podmirenje dospjele 

tražbine u predmetnom iznosu odjednom tvrtki METROALFA d.o.o. O svemu će se obavijestiti 

Gradski ured za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb. 

 

Školski odbor je jednoglasno dao prethodnu suglasnost ravnateljici Osnovne škole Kajzerica za 

podmirenjem predmetnog iznosa. 

Za ovu odluku glasovalo je šest (6) članova Školskog odbora. 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 17:10 sati. 

 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

      Marin Karin                                                                            Andrea Bosanac               

 


