
Osnovna škola Braća Ribar 
Sisak, Zagrebačka 8a 

44 000 
 

ŠKOLSKI ODBOR 
 

 

30. sjednica  Školskog odbora održana je  30.10.2018. godine u uredu ravnateljice Škole s početkom 

rada u 16:15 sati. 

 Na sjednici je usvojen  slijedeći 

 

D  N  E  V  N  I       R  E  D   

 

1. Donošenje odluke o usvajanju  zapisnika sa 28. sjednice održane 31.8.2018. godine i zapisnika 

s 29. sjednice održane 04.10.2018. godine. 

2. Davanje prethodne suglasnosti na odluku ravnateljice škole o zasnivanju radnog odnosa na 

određeno i puno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja/ice geografije- izvjestiteljica 

Dubravka Štimac Tomaš. 

3. Davanje suglasnosti na odluku ravnateljice škole o zasnivanju radnog odnosa na određeno i 

nepuno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja/ice hrvatskog jezika- izvjestiteljica 

Dubravka Štimac Tomaš. 

4. Donošenje III. izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu 2018. godinu- izvjestiteljica Sandra 

Harčević. 

5. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2019. godinu- izvjestiteljica Sandra Harčević 

6. Donošenje Pravilnika o video nadzoru Škole- izvjestiteljica Dubravka Štimac Tomaš. 

7. Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave u predmetu nabave: 

ADAPTACIJA SVLAČIONICA, EV.BROJ NABAVE: 13/18.- izvjestiteljica Dubravka Štimac Tomaš. 

8. Ostala pitanja i priopćenja. 

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke: 

Ad 1) 

Usvajaju se zapisnici s 28. i 29. sjednice Školskog odbora održanih 31.08.2018. i 04.10.2018. 

        Ad 2) 

Daje se prethodna suglasnost na odluku ravnateljice Škole o zasnivanju radnog odnosa na određeno i 

puno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja/ice geografije s Anitom Brdarić.  

 

      Ad 3) 
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Daje se prethodna suglasnost na odluku ravnateljice Škole o zasnivanju radnog odnosa na određeno i 

nepuno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja/ice hrvatskog jezika s Marijom Mitar.  

Ad 4) 

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu 2018. godinu. 

Ad 5) 

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu. 

Ad 6) 

Zamjenica ravnateljice upoznala je članove ŠO sa sljedećim korakom koji slijedi vezano uz 

postavljanje video nadzora u i oko Škole, a konkretno radi se o Pravilniku o video nadzoru. Zamjenica 

je napomenula da se radi o video nadzoru neposrednog vanjskog područja Škole te hodnika u 

unutrašnjosti Škole koji vodi do zbornice. Nakon toga, tajnica se nadovezala vezano uz same osnove 

donošenja Pravilnika te usklađivanje sa novim standardima zaštite osobnih podataka. Gabrijela 

Kramarić Eid je na navedeno napomenula kako predlaže da se prethodno Pravilnik o video nadzoru 

pošalje svim članovima na mail kako bi ga mogli detaljno i na miru pročitati. Predsjednica ŠO 

predložila je da se odredi rok do kojeg članovi moraju elektronski dati svoju suglasnost odnosno 

prijedloge vezano uz donošenje Pravilnika. S  navedenim prijedlogom članice Gabrijele Kramarić Eid 

složili su se svi članovi ŠO te je predsjednica ŠO naglasila kako određuje rok za dostavljanje prijedloga 

odnosno suglasnosti vezano uz donošenje Pravilnika do 02.11.2018. godine zaključno s 11:30 sati. 

Ad 7) 

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave u predmetu nabave: 

ADAPTACIJA SVLAČIONICA, EV.BROJ NABAVE: 13/18. u sastavu Sandra Harčević, Ivona Vidušić i 

Krešimir Klarić. Pozivi za dostavu ponuda poslati će se na adrese sljedećih gospodarskih subjekata: 

Petreković- uslužni obrt, Gradnja Jurašinović, Deki-promet d.o.o. te GRAS. OŠ Braća Ribar objaviti će i 

javni poziv za dostavu ponuda na web stranici škole u svrhu proširenja mogućnosti izbora. 

 

Ad 8) 

Ostalih pitanja i priopćenja nema. 

 


