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REPUBLIKA  H R V A T S K A 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA 

KLASA: 602-02/18-08/01 

URBROJ: 2176-32-18-155 

Popovača, 27. prosinca 2018. 

 

Z A P I S N I K 
 

 

37. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane 

27. prosinca 2018., u 1500  sati u uredu ravnatelja. 

 

Prisutni: Ivica Radman, Maja Loina, Krunoslav Božićek, Dunja Miović (4) 

Odsutni: Antonija Dolenčić, Darko Rakić, Marija Jozić (3) 

Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole 

Zapisnik vodi: Matea Rokić – tajnica Škole 

     

Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, Ivica Radman, prepustio je 

vođenje ove sjednice Školskog odbora Maji Loini, zamjenici predsjednika Školskog odbora. 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora pozdravila je sve nazočne i nakon što je utvrdila da je 

na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora da bi se mogle donositi pravovaljane 

odluke (4), predložila je usvajanje dnevnog reda: 

 

 

 D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 36. sjednice Školskog odbora održane 17. prosinca 2018. 

2. Otvaranje pristiglih ponuda u jednostavnoj nabavi materijala za čišćenje i održavanje i 

higijenski materijal 

3. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u jednostavnoj nabavi materijala za 

čišćenje i održavanje i higijenski materijal 

4. Otvaranje pristiglih ponuda u jednostavnoj nabavi kruha, peciva i ostali pekarski 

proizvodi 

5. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u jednostavnoj nabavi kruha, peciva i 

ostali pekarski proizvodi 

6. Otvaranje pristiglih ponuda u jednostavnoj nabavi mesa, mesnih prerađevina, piletine i 

prerađevina od piletine 

7. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u jednostavnoj nabavi mesa, mesnih 

prerađevina, piletine i prerađevina od piletine 

8. Otvaranje pristiglih ponuda u jednostavnoj nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda 

9. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u jednostavnoj nabavi mlijeka i 

mliječnih proizvoda 

10. Otvaranje pristiglih ponuda u jednostavnoj nabavi ostalih prehrambenih proizvoda 

11. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u jednostavnoj nabavi ostalih 

prehrambenih proizvoda 
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12. Otvaranje pristiglih ponuda u jednostavnoj nabavi prijevoza učenika u školu plivanja 

13. Donošenje odluke o odaviru najpovoljnije ponude u jednostavnoj prijevoza učenika u 

školu plivanja 

14. Donošenje odluke o otpisu knjižnične građe iz fonda Školske knjižnice 

15. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.  

 

AD 1. 

 

Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik. 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik sa 36. sjednice 

Školskog odbora 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Školski odbor donosi  

 

ODLUKU 

 

 Usvaja se zapisnik sa 36. sjednice Školskog odbora održane 17. prosinca 2018. 

 

 

AD 2. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je utvrdio da su 

na natječaj za jednostavnu nabavu (EV-1.1/2019) materijala za čišćenje i održavanje i 

higijenskog materijala, pristigle tri ponude. Pristigle ponude su od Lonia d.d. iz Kutine, 

Tip-Kutina d.o.o. iz Kutine i Mlin i pekare d.o.o. iz Siska. Ravnatelj je utvrdio da ponude 

sadrže sve sastavne dijelove i nakon usporedbe cijena koje su vidljive u prilogu II. poziva 

(ponudbeni troškovnik) zaključio da je ponuda od Tip-Kutina d.o.o. najprihvatljivija. 

AD 3. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se 

procedura jednostavne nabave obavila u navedenim rokovima i predlaže sklopiti ugovor 

sa Tip-Kutina d.o.o., jer je ponuda najpovoljnija 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora poziva na glasanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

 

I. Ponuda u postupku jednostavne nabave materijala za čišćenje i održavanje i 

higijenskog materijala koja je odabrana po kriteriju za odabir ponude koji je 

određen u Pozivu za dostavu ponuda je Tip-Kutina d.o.o., K.P. Krešimira IV, 

Kutina. 

  

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

AD 4. 
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Zamjenica predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je utvrdio da su 

na natječaj za jednostavnu nabavu (EV-2.1/2019) kruh, pecivo i ostali pekarski proizvodi, 

pristigle tri ponude. Ponude su od Lonia d.d. iz Kutine, pekarna „Vikend“ iz Popovače i 

Mlin i pekare d.o.o. iz Siska. Ravnatelj je utvrdio da sve ponude sadrže sastavne dijelove 

i nakon usporedbe cijena koje su vidljive u prilogu II. poziva (Ponudbeni troškovnik) i 

koje su usko vezane uz količine koje nisu dobro izražene u samom troškovniku, zaključio 

da je ponuda od Pekarne „Vikend“ najprihvatljivija. Još jedan od razloga su rokovi 

ispostave robe, kvaliteta i svježina naručenih proizvoda. 

 

AD 5. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se 

procedura jednostavne nabave obavila u navedenim rokovima i predlaže sklopiti ugovor 

sa pekarnom „Vikend“ iz Popovače.  

Zamjenica predsjednika Školskog odbora poziva na glasanje 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU 

I. Ponuda u postupku jednostavne nabave kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi 

koja je odabrana po kriteriju za odabir ponude koji je određen u Pozivu za dostavu 

ponuda je pekarna „Vikend“, Zagrebačka 16, Popovača. 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

AD 6. 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je utvrdio da je 

na natječaj za jednostavnu nabavu (EV-2.2/2019) mesa, mesnih prerađevina, piletine i 

prerađevine od piletine, pristigla jedna ponuda od mesarsko-trgovačkog obrta „Bingula“ 

iz Popovače. Ravnatelj je utvrdio da ponuda sadrži sve sastavne dijelove i kao jedina, 

smatra se i najprihvatljivijom 

 

AD 7. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se 

procedura jednostavne nabave obavila u navedenim rokovima i predlaže sklopiti ugovor 

sa mesarsko-trgovačkim obrtom „Bingula“ iz Popovače.  

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora poziva na glasanje 

 

Školski odbor jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 
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I. Ponuda u postupku jednostavne nabave mesa, mesnih prerađevina, piletine i 

prerađevine od piletine koja je odabrana po kriteriju za odabir ponude koji je 

određen u Pozivu za dostavu ponuda je pekarna mesarsko-trgovački obrt 

„Bingula“ iz Popovače 

 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

AD 8. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je utvrdio da je 

na natječaj za jednostavnu nabavu (EV-2.3/2019) mlijeko i mliječni proizvodi, pristigla 

jedna ponuda od Vindije d.d. iz Varaždina. Ravnatelj je utvrdio da ponuda sadrži sve 

sastavne dijelove i kao jedina, smatra se i najprihvatljivijom.  

 

AD 9. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se 

procedura jednostavne nabave obavila u navedenim rokovima i predlaže sklopiti ugovor 

sa Vindijom d.d. iz Varaždina. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora poziva na glasanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

 

I. Ponuda u postupku jednostavne nabave mlijeko i mliječni proizvodi koja je 

odabrana po kriteriju za odabir ponude koji je određen u Pozivu za dostavu ponuda 

je Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin. 

 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

AD 10. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je utvrdio da su 

na natječaj za jednostavnu nabavu (EV-2.4/2019) ostali prehrambeni proizvodi, pristigle 

dvije ponude. Ponude su pristigle od Lonie d.d. iz Kutine i Mlin i pekare d.o.o. iz Siska. 

Ravnatelj je utvrdio da obje ponude sadrže sve sastavne dijelove i nakon usporedbe cijena 

koje su vidljive u prilogu II. poziva (Ponudbeni troškovnik) zaključio da je ponuda od 

Mlin i pekare d.o.o. iz Siska najpovoljnija.  

   

AD 11. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se 

procedura jednostavne nabave obavila u navedenim rokovima i predlaže sklopiti ugovor 

sa Mlin i pekare d.o.o. iz Siska 

 

 Zamjenica predsjednika Školskog odbora poziva na glasanje 

 

 Školski odbor jednoglasno donosi 
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ODLUKU 

 

I. Ponuda u postupku jednostavne nabave ostali prehrambeni proizvodi koja je 

odabrana po kriteriju za odabir ponude koji je određen u Pozivu za dostavu 

ponuda je Mlin i pekare d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 24, Sisak. 

 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

AD 12. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je utvrdio da su 

na natječaj za jednostavnu nabavu (EV-4.1/2019) prijevoz učenika u školu plivanja 

pristigla jedna ponuda od Čazmatrans prometa d.o.o. iz Čazme. Ravnatelj je utvrdio da 

ponuda sadrži sve sastavne dijelove i kao jedina, smatra se najpovoljnijom.  

 

AD 13. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se 

procedura jednostavne nabave obavila u navedenim rokovima i predlaže sklopiti ugovor 

sa Čazmatrans prometom d.o.o. iz Čazme. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora poziva na  glasanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi  

 

ODLUKU 

 

I. Ponuda u postupku jednostavne nabave prijevoz učenika u školu plivanja koja je 

odabrana po kriteriju za odabir ponude koji je određen u Pozivu za dostavu 

ponuda je Čazmatrans promet d.o.o., Milana Novačića 10, Čazma 

 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

AD 14. 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je napomenuo 

da se Povjerenstvo za otpis fonda školske knjižnice OŠ Popovača imenovalo na zadnjoj 

sjednici Školskog odbora i da bi se odluka o otpisu knjižnične građe iz fonda Školske 

knjižnice trebala donijeti na ovoj sjednici Školskog odbora na osnovi zapisnika 

Povjerenstva koji je dan na uvid članovima Školskog odbora. 

 

Zamjenica predsjednika školskog odbora poziva na glasanje 

 

Školski odbor jednoglasno donosi  

 

ODLUKU 

 

o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice 
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I. Na temelju zapisnika Povjerenstva za otpis knjižnične građe odobrava se otpis 231 

svezaka knjižnične građe u vrijednosti 7.472,56 kuna. Zapisniku su priloženi 

popisi građe predložene za otpis. 

 

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 

AD 15. 

 

Ravnatelj pod ovom točkom dnevnog reda želi iskazati svoje zadovoljstvo školskom 

priredbom i svima koji su sudjelovali u priredbi. Istaknuo je da su financije dovedene 

do nule. Sa zadnjim radovima na brušenju parketa, izmjeni stolarije i obradi špaleta 

zaokružena je cjelina što se tiče radova na školi.  

 

Sjednica je privedena kraju u 1600 sati. 

      

 

 

 Zapisnik vodila:                 Zamjenica predsjednika Školskog odbora: 

 

________________       _______________________ 

   Matea Rokić                           Maja Loina 

 

 


