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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC 

                   JASENOVAC 

 

KLASA: 003-06/21-01/ 02 

URBROJ: 2176-40-07-21-7 

 

Jasenovac, 15. lipnja 2021. godine 

 

Nazočni članovi: Melita Braičić, Ivana Mačković Marenić, Jelena Stećuk i Ana Špoljarević 

Nenazočni članovi: članovi koje imenuje Sisačko-moslavačka županija          

Zapisničarka: Nives Drobnjak 

Ostali nazočni: ravnatelj Branko Šepović 

 

ZAPISNIK 

s konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jasenovac održane 15. lipnja 

2021. godine  s početkom u 10,00 sati 

 

 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora, 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora, 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, 

4. Izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora, 

5. Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – predmet 

nabave „Sanacija poda sportske dvorane Osnovne škole Jasenovac“ 

6. Razno 

 

 

 

Ravnatelj Branko Šepović otvorio je konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i  pozdravio je 

novi saziv koji nije u punom sastavu jer još nisu potvrđena 3 člana koje imenuje Sisačko-

moslavačka županija. Naglasio je da temeljem Statuta naše Škole, ravnatelj saziva 

konstituirajuću sjednicu kada je imenovana većina članova Školskog odbora. 

Ravnatelj Branko Šepović upoznao je članove sa statutarnom odredbom prema kojoj najstariji 

član rukovodi radom konstituirajuće sjednice sve do izbora predsjednika Školskog odbora. 

Gđa Melita Braičić je zatim dobila riječ, pozdravila sve nazočne te predložila sljedeći dnevni 

red: 

 

 Pročitan je dnevni  red koji je jednoglasno usvojen.   

 

Ad.1.) Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora. 
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Melita Braičić je izvijestila prisutne da su u  Školski odbor imenovani : 

- predstavnici učitelja i stručnih suradnika: Melita Braičić i Jelena Stećuk 

- predstavnik Vijeća roditelja: Ana Špoljarević 

- predstavnik skupa radnika: Ivana Mačković Marenić 

 

Ad.2.) Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora. 

Mandat članovima Školskog odbora počinje 15. lipnja 2021. godine i traje do 15. lipnja 2025. 

godine, odnosno 4 godine. 

 

Ad.3.) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora. 

Nakon što su predloženi kandidati za predsjednika i njegovog zamjenika pristupilo se javnom 

glasovanju podizanjem ruke. Za predsjednicu Školskog odbora jednoglasno je izabrana  Ivana 

Mačković Marenić  sa 4 glasa za , te je preuzela ulogu predsjedavatelja. Za njenog zamjenika 

izabrana je Melita Braičić s identičnim brojem glasova.  

 

Ad.4.)  Izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora. 

Ravnatelj je rekao kako je do sada tajnica vodila zapisnik te se predlaže da i dalje bude 

zapisničar. 

Jednoglasno prihvaćeno da zapisničar bude Nives Drobnjak.  

 

Ad.5.) Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – 

predmet nabave „Sanacija poda sportske dvorane Osnovne škole Jasenovac“ 

Uz suglasnost Školskog odbora i osnivača, proveden je postupak jednostavne nabave za 

predmet nabave „Radovi na sanaciji poda Osnovne škole Jasenovac“. Povjerenstvo je otvorilo 

ponude i sastavilo zapisnik o otvaranju, pregleda i ocjeni ponuda te isti dostavilo Školskom 

odboru na odluku. 

Školski odbor jednoglasno je odlučio da prema kriteriju za odabir ponude uz obvezu 

ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz Poziva za dostavu ponuda, da se odabere ponuda ponuditelja 

GRADNJA ALABER d.o.o., Vinogradska 62, 34310 Pleternica, OIB: 15374366881  za nabavu 

„Radovi na sanaciji poda sportske dvorane Osnovne škole Jasenovac“ . 

 

 

Ad.6.) Razno 
Članovi Školskog odbora  potpisali su  izjavu o povjerljivosti i izjavu da nisu u sukobu interesa.  

Ravnatelj obavještava članove Školskog odbora da će radove na sanaciji poda u dvorani financirati 

Općina Jasenovac. Iako radovi na energetskoj obnovi škole sporo napreduju, ravnatelj se nada kako 

će do kraja godine radovi biti gotovi. 

Predsjednica zaključuje konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.  

 

 

  

Sjednica je zaključena u 10,20 sati 

 

 

 

Zapisničarka:                   Predsjednica Školskog odbora: 

 

Nives Drobnjak                        Ivana Mačković Marenić 


