
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/19-01/08 

URBROJ: 251-665/19-01 

Zagreb, 31. siječnja 2019. godine 

 

ZAPISNIK 

 

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

dana 31. siječnja 2019. godine s početkom u 16:00. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

  1. Andrea Bosanac 

  2. Ivanka Vanjak 

  3. Marin Karin 

  4. Ljiljana Klinger 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

     Vesna Budinski 

     Mirela Sučević 

     Ivana Cindrić 

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 sedme sjednice Školskog odbora od 17. prosinca 2018. 

2.  Zasnivanje radnih odnosa na temelju natječaja: 

 - objavljenih dana 4. siječnja 2019. (petak) na mrežnim stranicama Škole i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za popunu 

radnih mjesta: 

• UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE  

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

• UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

 

3. Godišnji financijski izvještaj OŠ Kajzerica za 2018. godinu. 

 - razmatranje i odluka o donošenju 

4. Nabava informatičke opreme za OŠ Kajzerica u okviru Cjelovite kurikularne reforme.  

- razmatranje i odabir ponude  

5. Razno 

                      
 

 



Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Na zapisnik 7. 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 za sljedeće kandidate: 

1. MATO FILIPOVIĆ (radno mjesto učitelj/ica likovne kulture) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu M.M, na radnom mjestu 

učiteljice likovne kulture do povratka djelatnice na rad.  

 

2. DOROTEA SINKOVIĆ (radno mjesto učitelj/ica talijanskog jezika) - 8 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu M.Š.S., na 

radnom mjestu učiteljica talijanskog jezika do povratka djelatnice na rad. 

 

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

31. siječnja 2019. 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 četiri (4) člana Školskog odbora. 

 

Ad. 3.  

Predsjednica Školskog odbora Andrea Bosanac daje riječ Danijeli Japundžić, voditeljici 

računovodstva. Voditeljica računovodstva upoznala je nazočne s poslovanjem Škole za period 

od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine. Navela je najvažnije prihode i rashode u 

navedenom periodu te ukratko obrazložila pojedine stavke ostvarenih prihoda i rashoda te 

završno navodi kako je konačni rezultat po istom pozitivan. 

Članovi Školskog odbora dobili su na uvid prijedlog Financijskog izvještaja od 1. siječnja 2018. 

do 31. prosinca 2018. godine (isti je sastavni dio ovog zapisnika). 

Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Financijski izvještaj od 1. siječnja 2018. do 31. 

prosinca 2018. godine. 

Financijski izvještaj je jednoglasno usvojen. 

 

Školski odbor donosi 

Odluku 

Usvaja se Financijski izvještaj od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. Godine. 

 

Za ovu odluku glasovalo je četiri (4) člana Školskog odbora. 



Ad. 4.  

Ravnateljica Škole Majda Tometić upoznaje članove Školskog odbora s Odlukom o 

financiranju nabave informatičke opreme u okviru Cjelovite kurikularne reforme za rani i 

predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i uvođenje Informatike kao 

obveznog nastavnog predmeta u školskoj godini 2018./2019. u V. i VI. razredu osnovne škole. 

OŠ Kajzerica odobrena su sredstva u iznosu od 39.000,00 kuna od strane nadležnog 

Ministarstva te su zatražene tri ponude za nabavu računala i za opremu informatičke učionice, 

a koje su sastavni dio ovog zapisnika. 

1. Ponuda br. ZG 0037-3/2019 tvrtke SBO SALON BANKARSKE OPREME - OZIMEC  

   d.o.o  u predmetnom iznosu od 39.046,25 kuna s PDV-om 

2. Ponuda br. 0021-2019 tvrtke AMBRAŠIĆ COMMERCE d.o.o. 

    u predmetnom iznosu od 39.223,75 kuna s PDV-om 

3. Ponuda br. 100/2019 tvrtke Absolute d.o.o. s PDV-om 

    u predmetnom iznosu od 39.666,25 kuna 

 

Nakon uvida u dostavljene ponude članovi Školskog odbora donose  

Odluku  

odobrava se nabava informatičke opreme po cjenovno najpovoljnijoj ponudi i to ponudi tvrtke 

SBO SALON BANKARSKE OPREME - OZIMEC d.o.o, ponuda  br. ZG 0037-3/2019, u 

predmetnom iznosu od 39.046,25 kuna s PDV-om. 

Za ovu odluku glasovalo je četiri (4) člana Školskog odbora. 

 

Ad. 5. 

Točka razno nije otvarana. 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 16:55. 

 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

      Marin Karin                                                                            Andrea Bosanac               

 

 


