REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-122
Popovača, 5. studenog 2018.

ZAPISNIK
33. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
2. studenog 2018., u 1200 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Ivica Radman, Maja Loina, Dunja Mijović, Marija Jozić (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Darko Rakić, Krunoslav Božiček (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole
Zapisnik vodi: Sadika Zubčević – tajnica Škole
Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, pozdravio je sve nazočne i.
nakon što je utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora da bi se
mogle donositi pravovaljane odluke (4), predložio je usvajanje dnevnog reda:

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Školskog odbora održane 19. listopada 2018.;
2. Dopuna Plana Nabave za 2018. godinu;
3. Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave izrade stolarije u PŠ
Stružec;
4. Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave montaže i završne obrade
stolarije u PŠ Stružec;
5. Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave izrade stolarije, montaže i
završne obrade u PŠ Gornja Jelenska- prizemlje;
6. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednik Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
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ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 19. listopada 2018.
AD 2.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je za početak napomenuo
da se današnja sjednica Školskog odbora pomakla sa 14.00 na 12.00 sati zbog
organizacijskih razloga i obveza koje ravnatelj i uprava imaju. Napominje da su svi
članovi Školskog odbora pravovremeno obaviješteni o pomicanju sjednice i zahvaljuje se
na razumijevanju. Školski odbor je uvažio razloge. Predsjednik Školskog odbora je dao
riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao zbog uštede u Školi koja se dogodila na energentima,
točnije plinu Županija je dozvolila prenamjenu tih novaca, tako da će se izmijeniti
stolarija u područnim školama Stružec i Gornjoj Jelenskoj. Prije toga će trebati donijeti
dopunu Plana nabave za 2018. godinu u iznosima od 160.000,00 kuna bez PDV-a.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Usvaja se Dopuna Plana nabave Osnovne škole Popovača za 2018. godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da su se nazivi
jednostavnih nabava u odnosu na one iz poziva za sjednicu malo izmijenile s obzirom
da do zadnjeg trenutka nije bilo poznato što će se u kojoj od područnih škola konkretno
raditi na stolariji i o iznosima samih jednostavnih nabava. Ravnatelj će u ovoj točki
dnevnog reda zatražiti od članova Školskog odbora suglasnost za početak postupka
jednostavne nabave izrade i montaže stolarije u PŠ Stružec u iznosu od 84.000,00 kuna
bez PDV-a.
ODLUKU
I.
Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne izrade i montaže stolarije
u PŠ Stružec, a sve u skladu sa glavom V. i VI. i člankom 5. i 6. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave (od 30. lipnja 2017.), KLASA: 602-02/17-08/01,
URBROJ: 2176-32-17-72.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
AD 4.
Predsjednik Školskog odbora je dala riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da u ovoj točki
dnevnog reda traži suglasnost za pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu i
montažu stolariju u PŠ Gornja Jelenska u iznosu od 44.000,00 kuna bez PDV-a.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
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I.
Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne izrade i montaže stolarije u
PŠ Gornja Jelenska, a sve u skladu sa glavom V. i VI. i člankom 5. i 6. Pravilnika o
provedbi postupaka jednostavne nabave (od 30. lipnja 2017.), KLASA: 602-02/17-08/01,
URBROJ: 2176-32-17-72.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da u ovoj točki
dnevnog reda traži od Školskog odbora suglasnost i donošenje odluke o početku postupka
jednostavne nabave za izradu i ugradnju vanjskih klupčica u PŠ Stružec i PŠ Gornja
Jelenska u iznosu od 32.000,00 kuna bez PDV-a. Predsjednik Školskog odbora poziva na
glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.
Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne izrade i ugradnje vanjskih
klupčica u PŠ Stružec i PŠ Gornja Jelenska, a sve u skladu sa glavom V. i VI. i člankom
5. i 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (od 30. lipnja 2017.), KLASA:
602-02/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-72.
II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6.
Razno. Ravnatelj je zatražio riječ. Rekao je da održavanje produženog boravka u školi
teče kako treba. Od ponedjeljka kreće prijevoz romske djece. Obnova područne škole
Potok je skoro gotova, još treba postaviti ploče i projektore. Ravnatelj je rekao kako će
Glazbena škola Frana Lhotke pokrenuti postupak za otvaranje područnog odjela u
Popovači. Ravnatelju je želja da područni odjel bude u našoj školi. Smatra da
ispunjavamo sve uvjete. Provođenje procedure je na Glazbenoj Školi Frana Lhotke u
Sisku.
Sjednica je privedena kraju u 1245 sati.
Predsjednik Školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Ivica Radman
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