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ZAPISNIK - SKRAĆENI 
 
sa 18. sjednice Školskog odbora održane 19. studenog 2018. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
škole u Martijancu, Školska 3. 
 
Sjednici prisutni: Anita Krušec, Dubravka Červek, Ivan Ploh, Ivan Čokor, Branko Kežman i Mario Balaić 
Sjednici nisu prisutni: Natalija Prebegović opravdano 
 
Ostali prisutni: 
Sonja Huzjak, ravnateljica 
Danijela Poštenik, tajnica 
 
Predsjednica Školskog odbora otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, i konstatira kako postoji kvorum za 
donošenje pravovaljanih odluka. 
 
Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
Predsjednica predlaže sljedeći dnevni red: 
 
d n e v n i   r e d: 
 

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje tajnice škole na određeno puno radno 
vrijeme 

2. Suglasnost za sklapanje ugovora s izvođačem radova za energetsku obnovu škole 
3. Ostala pitanja 

 
Ravnateljica predlaže dopunu dnevnog reda na sljedeći način: 
 

1. a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje tajnice škole na određeno puno radno 
vrijeme 
b) Suglasnost za zapošljavanje učiteljice njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 20 
sati tjedno 

      2.   a) Suglasnosti za sklapanje ugovora s izvođačem radova za energetsku obnovu škole 
            b) Suglasnost za sklapanje ugovora za provođenje usluga projektantskog nadzora, stručnog nadzora i    
            koordinatora II zaštite na radu 

Ostala pitanja 
 

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 
 
Točka 1.  

a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje tajnice škole na određeno puno radno 
vrijeme 
 

Za zapošljavanje na radno mjesto tajnice škole na određeno puno radno vrijeme izabrana je Sandra 
Cikač, magistra prava. 
 
b) Suglasnost za zapošljavanje učiteljice njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 20 

sati tjedno 
 
Za zapošljavanje na radno mjesto za učiteljicu njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 20 
sati tjedno na temelju uputa iz Ureda državne uprave izabrana je Kristina Melnjak, diplomirana učiteljica s 
pojačanim programom iz nastavnog predmeta njemački jezik. 
 
Točka 2. 
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a) Suglasnost za sklapanje ugovora s izvođačem radova za energetsku obnovu škole 
 
Za izvođača radova odabrana je tvrtka Mipcro d.o.o. iz Ivanca. 
 
Suglasnost za potpisivanje ugovora s izvođačem radova je dana jednoglasno. 
 
 

b) Suglasnost za sklapanje ugovora za provođenje usluga projektantskog nadzora, stručnog nadzora i 
koordinatora II zaštite na radu 

 
Jednoglasno je dana suglasnost za sklapanje ugovora s tvrtkama prema prijedlogu povjerenstva koje je 
otvaralo ponude. 
 
Točka 3. 
Ostala pitanja 
 

 
 
Sjednica Školskog odbora završena je u  19:15 sati. 
 
 
KLASA: 602-02/18-46/02 
URBROJ: 2186-126-02-18-8 
 
 
Zapisnik sastavila:        Predsjednica 
          Školskog odbora: 
Danijela Poštenik        Anita Krušec 


