
ZAPISNIK 

 

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

Zdenci dana 23.12.2019.godine s početkom u 10,00 sati. 

 

Nazočni  članovi: Marinko Nekić, Danijela Mikić, Ljiljana Pavlović, Šime Jurlina, Miroslav Zlosa, 

Saša Hološ 

Izostanak opravdao: Josip Kovač 

 

Ostali nazočni: Mirjana Buneta-Knežević- ravnateljica škole, Dejan Matota voditelj 

računovodstva, Stjepan Ament- tajnik škole, zapisničar. 

 

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

sedam članova školskog odbora i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka predložio je 

sljedeći 

 

DNEVNI  RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  

2. Donošenje Financijskog plana prihoda i rashoda Škole za 2020.godinu 

3. Donošenje plana nabave za 2020.godinu 

4. Donošenje Pravilnika o radu  

5. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti      

6. Donošenje Odluka o davanju u najam školske imovine u 2020.godini 

7. Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

 

AD 1. 

 

Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 2.  

 

Sa prijedlogom Financijskog plana prihoda i rashoda Škole za 2020.godinu  nazočne članove 

upoznao je voditelj računovodstva Dejan Matota. 

Školski odbor jednoglasno donosi Financijski plan prihoda i rashoda Škole za 2020.godinu. 

Financijski plan prihoda i rashoda Škole za 2020.godinu sastavni je dio ovog zapisnika i bit će 

objavljen na web stranici Škole. 

AD 3. 

 

Sa prijedlogom Plana nabave Škole  za 2020.godinu nazočne članove upoznao je voditelj 

računovodstva Dejan Matota. 

Školski odbor jednoglasno donosi Plan nabave Škole za 2020.godinu. 

Plan nabave  Škole za 2020.godinu sastavni je dio ovog zapisnika i bit će objavljen na web stranici 

Škole. 

AD 4. 

 

Sa prijedlogom Pravilnika o radu nazočne članove upoznao je tajnik škole koji je između ostalog 

istakao da je prijedlog Pravilnika o radu  sukladno odredbama članaka 27. i 150. Zakona o radu 

dostavljen sindikalnom povjereniku sindikata hrvatskih učitelja u našoj Školi u funkciji radničkog 

vijeća  te da isti nije imao primjedbe na tekst prijedloga Pravilnika. 



Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi odluku o donošenju Pravilnika o radu. 

Pravilnik o radu bit će objavljen na web stranici Škole. 

 

AD 5. 

 

Tajnik Škole upoznao je članove školskog odbora sa prijedlogom Pravilnika o postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti kojeg je Škola  stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja 

nepravilnosti dužna donijeti. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi odluku o donošenju Pravilnika o 

postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. 

Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti bit će objavljen na web stranici Škole. 

 

 

 

AD 6. 

 

         Ravnateljica je nazočne članove školskog odbora izvijestila da su na javni natječaj za najam 

školskih stanova koji se nalaze u zgradi područne škole u Crncu došle  ponude stanara koji su i do 

sada koristili stanove temeljem ugovora koji su imali zaključen sa Školom. 

         Ponude se nalaze u zatvorenim kovertama i predsjednik školskog odbora Marinko Nekić ih je 

pred svim članovima školskog odbora otvorio. 

 

 Za stan I došla je ponuda Dragana Pavokovića iz Crnca, Zrinska 1. 

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan I da u najam Draganu Pavokoviću na određeno vrijeme od 01.01.2020.do 31.12.2020.  

godine u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 200,00 kuna mjesečno. 

         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem u ime Škole sklopit će ravnateljica Škole. 

 

Za stan II došla je  ponude Kučera Sanje iz Crnca, Zrinska 1 

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz natječaja. 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan II da u najam Sanji Kučera na određeno vrijeme od 01.01.2020.do 31.12.2020.  godine u 

skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 310,00 kuna mjesečno. 

         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem  u ime Škole sklopit će ravnateljica Škole. 

 

Za stan III došla je ponuda Damira Kovačevića iz Crnca, Zrinska 11 . 

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan III da u najam Damiru Kovačeviću na određeno vrijeme od 01.01.2020.do 31.12.2020. 

godine u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 200,00 kuna mjesečno. 

         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem u ime Škole sklopit će ravnateljica Škole. 

 

Za stan IV došla je ponuda Dobrile Grgurić iz Crnca, Zrinska 1.  

         Dokumentacija je u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Budući da za navedeni stan nije bilo drugih ponuda Školski odbor jednoglasno donosi odluku 

da se stan IV da u najam Dobrili Grgurić  na određeno vrijeme od 01.01.2020.do 31.12.2020. godine 

u skladu sa uvjetima iz Javnog natječaja. 

         Najamnina za stan iznosi 250,00 kuna mjesečno. 



         Ugovor o najmu stana sa najmoprimcem  u ime Škole sklopit će ravnateljica Škole. 

 

Za iznajmljivanje učionice glazbene kulture radi poduke sviranja tamburaških instrumenata došla je 

ponuda Tamburaškog orkestra Bekrija iz Novih Mihaljevaca. 

Ugovor o najmu učionice glazbene kulture sa najmoprimcem  u ime Škole sklopit će ravnateljica 

Škole. 

 

AD 7.   

 

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

 

Dovršeno u 11,15  sati. 

 

 

KLASA:003-06-01/19-23 

URBROJ:2189-30-19-02 

 

 

 

 

Zapisničar                                                                                    Predsjednik školskog  

                                                                                                                odbora 

                                                                                                 

 

 

Stjepan Ament                                                                                 Marinko  Nekić 

 


