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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA 

Krbulja 21, 40328 Donja Dubrava 

Donja Dubrava, 03.04.2017. 

SKRAĆENI ZAPISNIK  

 sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole Donja Dubrava održane 03. travnja  

2017. godine u zbornici Škole s početkom u 19,00 sati. 

Sjednici su  nazočni: Mihaela Martinčić, Tomislav Mikulan, Dubravka Horvat, Marina Ostrugnjaj, 

Anđelko Lisjak, Zlatko Haramija i Anita Kučan. 

Sjednici je prisustvovala ravnateljica škole Mirjana Ribić  

Zapisničar: Suzana Nestić, tajnica škole 

Nakon što je ravnateljica pozdravila prisutne i utvrdila kvorum (prisutno sedam članova od sedam),  

predsjednica je otvorila sjednicu te predložila sljedeći dnevni red:  

 

                 Dnevni red: 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Verifikacija mandata članova Školskog odbora 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

4. Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole 

Donja Dubrava 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o službenim putovanjima osnovnih škola kojima je 

osnivač Međimurska županija 

6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za reviziju knjižnične građe u školskoj knjižnici 

7. Razno 

Dnevni red se jednoglasno  usvaja. 

Ad1.)Imenovani članovi Školskog odbora Osnovne škole Donja Dubrava: 

-  Imenovani članovi od Osnivača: 

1. Dubravka Horvat iz Donje Dubrave, Ul. Mihovila Pavleka Miškine 48 

2. Anita Kučan iz Donjeg Vidovca, Ul. Nikole Tesle 16 

3. Zlatko Haramija iz Donje Dubrave, Ul. Mihovila Pavleka Miškine 64 

 

- Iz reda učitelja i stručnih suradnika: 

1. Mihaela Martinčić iz Donje Dubrave, 3. travnja 36 

2. Anđelko Lisjak iz Donje Dubrave, Podravska 40 

 

- Iz reda roditelja 

1. Tomislav Mikulan iz Donje Dubrave, Murska 7 

 

- Iz Skupa radnika 

1. Marina Ostrugnjaj iz Donjeg Vidovca, Bistrička 7 

 

Članovi Školskog odbora imenuju je na vrijeme od 4 godine. Mandat članova  teče od dana 

konstituiranja Školskog odbora. 

Zapisnike na sjednicama sukladno Statutu OŠ Donja Dubrava vodi će tajnica škole Suzana Nestić. 

 

 

Ad 2). Sjednicu vodi gospodin Tomislav Mikulan, koji je po članku 39. stavku  2. Statuta Osnovne 

škole Donja Dubrava najstariji član Školskog odbora. Uvidom u osobne iskaznice potvrđen je mandat 

svim imenovanim članovima Školskog odbora Osnovne škole Donja Dubrava. 
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Ad 3.) Imenovanje predsjednika i zamjenika Školskog odbora započelo je predlaganjem kandidata. 

Gospođe Dubravka Horvat, Anita Kučan i Marina Ostrugnjaj predložile su Mihaelu Martinčić za 

predsjednicu Školskog odbora. Gospodin Zlatko Haramija predložio je Anđelka Lisjaka za 

predsjednika Školskog odbora. Pošto nije bilo više prijedloga i kandidati su prihvatili kandidaturu 

krenulo se na glasanje. Gospođa Mihaela Martinčić dobila je 5 glasova, a gospodin Anđelko Lisjak 2 

glasa. 

Nakon provedenog glasanja donijeta je  

 

Odluka 

MIHAELA MARTINČIĆ iz Donje Dubrave, 3. travnja 36, izabrana je za predsjednicu Školskog 

odbora 

 

Gospoda Mihaela Martinčić kao predsjednica je nastavila voditi sjednicu. Zatim se krenulo na 

predlaganje kandidata za zamjenika Školskog odbora. Predsjednica Mihaela Martinčić predložila je 

Anđelka Lisjak – koji je prihvatio kandidaturu. 

Pristupilo se glasanju za zamjenika predsjednika Školskog odbora. Rezultat glasanja: Anđelko Lisjak 7 

glasova ZA. Nakon provedenog glasanja donijeta je  

 

Odluka 

ANĐELKO LISJAK iz Donje Dubrave, Podravska 40 imenuje se za zamjenika predsjednika 

Školskog odbora Osnovne škole Donja Dubrava 

 

Novoizabranoj predsjednici i zamjeniku predsjednika upućene su čestitke. 

 

Ad 4.) Školski odbor jednoglasno, sa 7 glasova ZA,  donio  je 

 

Odluku 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Donja 

Dubrava 

2. Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 

škole Donja Dubrava zajedno sa prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Donja Dubrava poslat će se osnivaču Međimurskoj županiji na dobivanje 

prethodne suglasnosti 

 

Ad 5.) Jednoglasno,  sa 7 glasova ZA , je donijeta Odluka o usvajanju  Izmjena i dopuna Pravilnika o 

službenim putovanjima osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija. 

 

Ad 6.) Školski odbor jednoglasno, sa 7 glasova ZA, usvojio  je Odluku o imenovanju Povjerenstva za 

reviziju knjižnične građe u školskoj knjižnici. 

 

Ad 7.) Ravnateljica je izvijestila članove Školskog odbora da je postavljen portafon , a idući  tjedna 

postavit će se video-nadzor: dvije kamere vani: jedna ispred ulaza u školu i jedna ispred ulaza u 

dvoranu te dvije kamere u školi: jedna u prizemlju i jedna na katu škole. Učitelji su već dobili kartice 

za otključavanje. Vrata će se otključavati preko mobitela, a ekran za pregled kamera bit će u uredu 

ravnateljice. 

Gospodin A. Lisjak postavilo je pitanje da bi bilo dobro donijeti Pravilnik da se zna koja su pravila. 

Odgovor ravnateljice: Pravnica HZOŠ-a nam je rekla da nije potrebno donositi nikakve pravilnike  

nego nalijepiti samo na ulazu naljepnicu da je objekt pod video nadzorom jer je škola javni prostor. 

Gospodin A. Lisjak postavilo je pitanje tko će održavati video-nadzor?  

Ravnateljica je odgovorila da Directa d.o.o. samo postavlja video-nadzor i daje 2 godine garancije. 

Ravnateljica je nadalje izvijestila članove Školskog odbora o natjecanjima koje slijede u narednom 

razdoblju. 

Uvidom u rad učiteljice Koraljke Jakupak-Popović utvrđeno je napredovanje  u zvanje učitelja 

mentora. 

Dobili smo donaciju firme TMT iz Čakovca u vrijednosti od oko 10,000,00 kuna. 
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Predsjednica je napomenula da sve članove Školskog odbora obvezuje tajnost podataka. 

 

Sjednica Školskog odbora je završila s radom u 19:50 sati. 

 

  Zapisničar:                                                                                     Predsjednik Školskog odbora: 

Suzana Nestić                                                                                        Mihaela Martinčić 

 


