
ZAPISNIK 
 

 

sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci održane u matičnoj školi  

Zdenci dana 26.01.2016.godine s početkom u 13,00 sati. 

 

Nazočni: Marinko Nekić, Alexandra  Milinković,Vlatka Lazar, Matija Inhof, računovođa škole 

Marijana Kovačević, ravnateljica škole  Mirjana Buneta-Knežević i tajnik škole Stjepan  Ament- 

zapisničar. 

 

Izostanak opravdali: Mario Vučković, Šime Jurlina  i Danijela Mikić. 

 

Nakon što je  predsjednik Školskog odbora Marinko Nekić utvrdio da je na sjednici nazočno četiri 

od sedam članova Školskog odbora i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, 

predložio je sljedeći 

 

DNEVNI  RED 

      
1. Usvajanje izvješća inventurnih komisija 

2. Donošenje završnog obračuna Škole za 2016.godinu 

3. Donošenje prethodne suglasnosti za: 

- učitelja glazbene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme   

- kuharicu u školskoj kuhinji na određeno puno radno vrijeme najduže do 60 dana  

4. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti od požara 

5. Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.          

 

AD 1. 

 

Sa izvješćem inventurnih komisija o godišnjem popisu imovine i obveza sa 31.12.2015. godine 

nazočne članove upoznala je računovođa Škole Marijana Kovačević. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi odluku o usvajanju izvješća 

inventurnih komisija. 

Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i zapisnici inventurnih komisija sastavni su dio ovog 

zapisnika.     

AD 2. 

 

Sa završnim obračunom Škole za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine nazočne članove Školskog 

odbora upoznala je računovođa Škole Marijana Kovačević. 

Završni obračun Škole dostavljen je u FIN-u, Državni ured za reviziju, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta i županiju. 

Nakon provedene rasprave školski odbor jednoglasno donosi završni obračun škole za razdoblje 

01.01. do 31.12.2015. godine. 

Bilješke uz financijsko izvješće o poslovanju Škole za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.godine te 

referentna stranica o izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika sastavni su 

dio ovog zapisnika. 

AD 3. 

 

Ravnateljica je članove Školskog odbora izvijestila da su na raspisani natječaj za učitelja glazbene 

kulture na neodređeno nepuno radno od 28 sati tjedno prijave su dostavili: 

 



 Goran Lovrić, magistar glazbene pedagogije iz Belišća 

 Šime  Milovac, apsolvent elektrotehnike iz Čačinaca 

 Matea  Fadiga, glazbenik tamburaš iz Osijeka 

 

Budući da samo Goran Lovrić, magistar glazbene pedagogije, ispunjava uvjete iz natječaja 

ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Gorana Lovrića za obavljanje poslova učitelja glazbene 

kulture u MŠ Zdenci, PŠ Crnac i PŠ Veliki Rastovac na neodređeno nepuno radno vrijeme od 28 

sati tjedno uz uvjet da imenovani u roku od godine dana od dana isteka pripravničkog staža položi 

stručni ispit. 

Nastup na posao 01.02.2016.godine. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost  za Gorana Lovrića za obavljanje poslova 

učitelja glazbene kulture u  MŠ Zdenci, PŠ Crnac i PŠ Veliki Rastovac na neodređeno nepuno radno 

vrijeme od 28 sati tjedno uz uvjet da imenovani u roku od godine dana od dana isteka pripravničkog 

staža položi stručni ispit. 

Nastup na posao 01.02.2016.godine. 

 

Ravnateljica je članove školskog odbora izvijestila da je Dubravka Čiš, kuharica u školskoj kuhinji, 

otišla na bolovanje 15.01.2016.godine.Za njenu zamjenu najduže do 15 dana uzela sam Tihanu 

Reiter iz Bankovaca. 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Tihanu Reiter za obavljanje poslova kuharice u školskoj 

kuhinji na određeno puno radno vrijeme do povratka Dubravke Čiš na rad najduže do 60 dana. 

Nastup na posao 28.01.2016.godine. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost za Tihanu Reiter za obavljanje poslova 

kuharice u školskoj kuhinji na određeno puno radno vrijeme do povratka Dubravke Čiš na rad 

najduže do 60 dana. 

Nastup na posao 28.01.2016.godine. 

AD 4. 

 

Tajnik škole izvijestio je članove Školskog odbora da smo od Agencije za kontrolu i razvoj 

sigurnosti d.o.o. iz Tenje, koja za našu Školu obavlja poslove vezane za zaštitu na radu i zaštitu od 

požara primili primjerke Pravilnika o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti od požara koji su 

usklađeni sa najnovijim odredbama Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi Pravilnik o zaštiti na radu i Pravilnik 

o zaštiti od požara. 

AD 5. 

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 13,30 sati. 

 

 

 

     Zapisničar                                                                             Predsjednik školskog 

                                                                                                               odbora 

 

_______________                                                                       __________________ 

  Stjepan   Ament                                                                               Marinko Nekić 


