AD-l.
Ravnateljica još jednom pozdravlja novoizabrane članove Školskog odbora te izvještava o svakom
članu pojedinačno.
Ravnateljica se ispričala što pozivi za sastanak nisu stigli na vrijeme gđi. Ćetković i gdinu. Smolčecu
koji zbog toga i nije došao na sjednicu. Dogovoreno je da će se ubuduće njima pošta osobno
dostaviti.

AD-2.
Verificiranje mandata imenovanih članova obavila je ravnateljica provjerom identiteta pojedinog
člana s podacima iz akta o imenovanju.
Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja
Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

Školskog odbora i traje četiri godine.

AD-3.
Prema sljedećoj točki Dnevnog reda slijedilo je biranje predsjednika i zamjenika predsjednika
Školskog odbora Osnovne škole Dubrava.
Gđa.
radio
Jurić
gdin.

Rabuzin predložila je da predsjednik bude gdin. Jurić obzirom da je u prošlom sazivu odlično
svoj posao, redovito dolazio na sjednice te ima bogato iskustvo u radu upravnih tijela. Gdin.
prihvatio je kandidaturu. Pristupilo se glasanju. Svi nazočni jednoglasno su donijeli odluku da
Jurić bude predsjednik Školskog odbora.

Gdin. Jurić zahvalio se na ukazanom povjerenju i naglasio da će svoj posao obavljati korektno i u
skladu sa Zakonom.
Za zamjenika predsjednika gdin. Jurić predložio je da to bude netko iz škole. Gđa. Rabuzin
predložila je gđu. Zdolc, no ona se zahvalila i odbila kandidaturu. Gdin. Jurić i gđa. Ćetković i Zdolc
predložile su da zamjenik bude gđa. Rabuzin. Ona je prihvatila kandidaturu te je jednoglasno
izabrana za zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Ravnateljica je čestitala izabranima te naglasila kako svima želi dobru suradnju i uspješan rad.

AD-4.
Gdin. Jurić nastavio je sa vođenjem sjednice. Nazočne je pitao jesu li pročitali zaprimljeni materijal
vezan uz Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dubrava. Ravnateljica je naglasila
kako je suglasnost na Odluku dana od osnivača Zagrebačke županije na Županijskoj skupštini
održanoj 19. ožujka 2013. Nitko od nazočnih nije imao nikakve primjedbe. Pristupilo se glasanju.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Dubrava jednoglasno je donesena.

AD-S.
Gdin. Jurić i ravnateljica upoznali su nazočne da Školski odbor treba donijeti Odluku o pokretanju
postupka javne nabave za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Dubrava temeljem
obavijesti Zagrebačke županije od 8.2.2013. godine (KLASA: 602-02111-01149, URBROJ: 238/1-1204/1-12-10).
Postupak javne nabave provest će firma Fundare d.o.o. iz Dugog Sela.
Postupak obuhvaća slijedeće:
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