REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-71
Popovača, 2. srpnja 2018.

ZAPISNIK
27. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
2. srpnja 2018., u 1100 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Maja Loina, Ivica Radman, Darko Rakić (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Krunoslav Božiček, Marija Jozić (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole
Zapisnik vodi: Sadika Zubčević – tajnica Škole
Zvjezdana Martinec, predsjednica Školskog odbora Osnovne škole Popovača, pozdravila
je sve nazočne i nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog
odbora da bi se mogle donositi pravovaljane odluke (4), predložila je usvajanje dnevnog reda:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Školskog odbora održane 14. lipnja 2018.;
2. Podnošenje Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave radova- izmjena
dijela stolarije u matičnoj školi sa pripadajućim prilozima
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 14. lipnja 2018.
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AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da je financijska
konstrukcija u školi usuglašena i da ćemo dio sredstava za provođenje postupka
jednostavne nabave radova- izmjene dijela stolarije u matičnoj školi dobiti od Grada
Popovače, dio ćemo pokriti sa vlastitim sredstvima, a dio naravno iz Sisačkomoslavačke županije. Planira se izmjena kompletne unutarnje stolarije. Ako se prihvati
zahtjev postupak će se pokrenuti već danas. Osim tih radova u školi se planiraju
kompletno uraditi hodnici pa se planira nakon tih radova započeti sa radovima izmjene
dijela stolarije u matičnoj školi. Kada se završi sa planiranim radovima škola će
potpuno biti obnovljena, ostat će samo namještaj u uredu ravnatelja, planira se
zamijeniti. Gospodin Ivica Radman, član Školskog odbora je pitao da li se u ovim
radovima planira i obrada špaleta kod postavljanja stolarije, tj. da li ide isti izvođač
radova? Ravnatelje je rekao da može biti isti, ali da ne mora i da je izvođenje tih radova
izvan planirane cijene. Ravnatelj planira obradu špaleta. Također ravnatelj ističe da bi
se postupalo prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (od 30. lipnja
2017.), KLASA: 602-02/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-72., zahtjev za početak
postupka jednostavne nabave sa svim podacima i prilozi kao što su tehničke
specifikacije i troškovnik moraju biti dani na uvid članovima Školskog odbora. To je
napravljeno pravovremeno i smatra se da se sa postupkom jednostavne nabave radovaizmjena dijela stolarije u matičnoj školi. Članovi Školskog odbora nemaju primjedbi.
AD 3.
Razno.
Predsjednica Školskog odbora je rekla da je imala čast biti nazočna u Sisku na dodijeli
priznanja u organizaciji dožupana Sisačko-moslavačke županije na kojem je bila
nazočna Predsjednica Republike Hrvatske. Ostali pozvani su bili Dorijan Lendvaj i
njegova majka Diana- Svjetlana Lendvaj zbog svih uspjeha koje je Dorijan, zajedno sa
predsjednicom Školskog odbora kao mentoricom postigao. Nažalost Dorijan nije bio
nazočan jer se natjecao na 22. Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj
gdje je osvojio srebro. Predsjednica je istaknula kako su imali čast i slikati se sa
predsjednicom. Također su predsjednica Školskog odbora i Diana- Svjetlana Lendvaj
bile nazočne na dodjeli Oskara znanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je gđa
Lendvaj primila priznanje za sinove Vilima i Dorijana. Smatra da se na dodjeli dogodio
propust kod govora koji je održao učenik Varaždinske gimnazije koji će iduće godine
nastaviti svoje obrazovanje na Sveučilištu u Cambridgeu. Održao je govor koji nije bio
primjeren i suvišno kritizirao sve hrvatske institucije i određene profesore. I za kraj
predsjednica Školskog odbora je najavila svoje učestvovanje na kongresu koji će trajati
3 dana na PMF- u Zagrebu gdje će održati govor i također još jedno priznanje na kojem
će biti nazočna u četvrtak u HEP-u u Zagrebu, zajedno sa gđom Lendvaj kako bi primile
priznanje za Dorijana i predsjednicu Školskog odbora kao njegovu mentoricu.
Sjednica je privedena kraju u 1130 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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