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Predmet: Školski odbor 

      -saziv sjednice 
 
      Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″ 
Jastrebarsko u 31. kolovoza 2016. godine, u 18,00 sati u matičnoj školi u 

Jastrebarskom. 

 

  Prijedlog dnevnog reda: 
 

1. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne 
vrijednosti 

2. Donošenje Procedure stvaranja ugovornih odnosa 
3. Donošenje Procedure zaprimanja računa, njihove provjere i 

pravovremenog plaćanja 
4. Izbor kandidata po natječaju i druge kadrovske promjene 

5. Upiti i prijedlozi 

 
 

 
 

       Predsjednik Školskog odbora: 
       Mario Samarin 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ukoliko niste u mogućnosti doći, molimo, nazovite u Školu na broj telefona 

01/6281-212. 



OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“ 
J A S T R E B AR S K O 
Ante i Davida Starčevića 16 
 
KLASA: 003-06/16-01/12 
URBROJ: 238/12-11-16-2 
U Jastrebarskom, 5. rujna 2016. 
 

ZAPISNIK 

4. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko 

održane 31. kolovoza 2016. godine u Jastrebarskom 

          Članovi Školskog odbora:, Mario Samarin, Snježana Celić, , Gordana Kralj, Željka Kovačić, Mirko 
Boričević, ravnateljica: Sanja Sertić, tajnica Marijana Roić.  

Nisu prisutni: gosp. Vladimir Pačić, Nikola Golojuh. 

Prijedlog dnevnog reda: 

1. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 
2. Donošenje Procedure stvaranja ugovornih odnosa 
3. Donošenje Procedure zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog 

plaćanja 
4. Izbor kandidata po natječaju i druge kadrovske promjene 
5. Upiti i prijedlozi 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. Ustanovljeno je da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova 
za donošenje pravovaljanih odluka. 

Ad.1.) Školski odbor je jednoglasno prihvatio Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne 
vrijednosti. 

Ad.2.)  Školski odbor jednoglasno je prihvatio Procedure stvaranja ugovornih odnosa. 
Ad.)3.) Školski odbor jednoglasno je prihvatio Procedure zaprimanja računa, njihove provjere 

i pravovremenog plaćanja. 
Ad.4.)Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o natječaju za radno mjesto učitelja 

edukatora-rehabilitatora. Po natječaju je predložena Josipa Gorup-Rožić, profesor rehabilitator, iz 
Zagreba, koja ima deset godina radnog iskustva. 

Također je raspisan natječaj za tri pomoćnika u nastavi na koji su primljeni: Petronela 
Bjelanović, Smiljana Pivac Sharp i Josip Milašinčić. 

Kao zamjenu za učiteljicu razredne nastave Marinu Borković, ravnateljica je predložila 
Školskom odboru do 60 dana učiteljicu Kristinu Mišić. Za zamjenu učiteljice razredne nastave Irene 
Borojević. ravnateljica je do 60 dana predložila učiteljicu Sandru Pintur. Za zamjenu učiteljice 
matematike Maja Plantaš. predložena je učiteljica Marina Volarić. Učiteljica fizike i matematike 
Daniela Studen, radi pola radnog vremena zbog njege djeteta s teškoćama u razvoju. Odlaskom 
učiteljice Manuele Hofer, dio satnice matematike- pola radnog vremena, radi učiteljica Daniela 
Studen. Učiteljica fizike Irena Peruš koja je do sada radila pola radnog vremena, promijenila je satnicu 
na puno radno vrijeme. Za tu polovicu radnog vremena fizike ravnateljica predlaže ugovor o radu do 
60 dana s učiteljicom Irenom Peruš. 

U PŠ Petrovina u mirovinu je s 31. kolovozom otišla spremačica-pomoćna kuharica Ankica 
Jurinić. Odlukom ravnatelja do 15 dana sada radi radnica Sanja Sirovica koju je ravnateljica predložila 
Školskom odboru do 60 dana. Odlaskom spremačice Ankice Batelja, odlukom ravnatelja do 15 dana 



od 1. rujna 2016., radi radnica Violeta Fabijanić. Do izbora kandidata po natječaju ravnateljica je 
predložila Školskom odboru da se primi do 60 dana.  

Od 1. rujna potrebna nam je zamjena za učiteljicu njemačkog jezika Sonju Samarin. Raspisat 
ćemo natječaj za zamjenu učiteljice Sonje Samarin za puno određeno radno vrijeme. 

Također postoji potreba za učiteljem povijesti na neodređeno nepuno radno vrijeme 24 sata 
tjedno, te je potrebno raspisati natječaj. 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio sve navedene prijedloge ravnateljice glede radnih 
mjesta. 

Ad.5.) Ravnateljica je informirala Školski odbor o radovima tijekom ljeta. U matičnoj školi 
promijenjen je parket u četiri učionice. U PŠ Čeglje uređena je učionica za posebnu odgojno 
obrazovnu skupinu. Preuređena je školska knjižnica.. U PŠ Cvetković asfaltirano je školsko dvorište za 
koje je sredstva osigurao Grad Jastrebarsko. 
 Više nije bilo upita ni prijedloga. 

Završeno u 14,10 sati. 
 

       Predsjednik Školskog odbora: 

       Mario Samarin, prof. 


