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ZAKLJUČCI 

s 33. sjednice Školskog odbora OSNOVNE ŠKOLE KNEŽEVI VINOGRADI, održane dana 
28.10.2020. s početkom u 15:00  sati, u zbornici Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Glavna 
44, Kneževi Vinogradi.  
Nazočni članovi Školskog odbora: 

- Slavojka Petrović, član iz reda radnika Škole 
- Katarina Luković, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole 
- Mario Plavec, član iz reda Vijeća roditelja Škole 
- Petar Kajić, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole 

 
Opravdano odsutni:  

- Ivica Plantosar, predstavnik  osnivača (OBŽ) 
- Valentina Nađ, predstavnica osnivača (OBŽ) 
- Monika Damjanov,  predstavnica  osnivača (OBŽ) 

Ostali nazočni: 

- Ivica Prgomet, ravnatelj 
- Marija Miličić, tajnica 

 
Zapisnik vodila:  Marija Miličić, tajnica 
Katarina Luković, predsjednica Školskog odbora otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje 
kako postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Predsjednica predlaže sljedeći dnevni red koji glasi: 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne  sjednice 
2. Provođenje izvanredne revizije i otpis knjižne građe 
3. Imenovanje Povjerenstva za provedbu izvanredne revizije i otpis 
4. Utvrđivanje prijedloga Financijskog plana za 2021. 
5. Utvrđivanje prijedloga II. rebalansa Financijskog plana za 2020. 
6. Suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj 

Mađarskog jezika 
7. Suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Stručni 

suradnik – Pedagog 
8. Suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj 

Matematike 
9. Razno 

Dnevni red jednoglasno  usvojen. 
Ad   1. 

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno usvojen. 
Ad. 2 

ZAKLJUČAK 
Školski odbor suglasan je da se  Izvanredna revizija provede u razdoblju od 2.11.2020. do 
16.11.2020. 

Ad. 3. 
ZAKLJUČAK 

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu izvanredne revizije i otpisa 
knjižnične građe. 
 Povjerenstvo čine:  1. Ivana Norac 
   2. Saša Musa 
   3. Dunja Kufner 

Ad. 4. 
ZAKLJUČAK 

Školski odbor donosi Odluku kojom se utvrđuje prijedlog Financijskog plana za 2021. 
godinu s projekcijom za 2022. i 2023. 

Ad. 5. 
ZAKLJUČAK 

Donosi se Odluka o utvrđivanju prijedloga  II. Rebalansa Financijskog plana za 2020. 
godinu. 
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Ad. 6. 
ZAKLJUČAK 

Školski odbor suglasan je s ravnateljevim prijedlogom da se s Marijanom 
Gašparovićem zasnuje radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme do povratka na 
rad Dajane Dumančić ili do prestanka potrebe za radnikom. 

Ad. 7. 
ZAKLJUČAK 

Školski odbor suglasan je s ravnateljevim prijedlogom da se s Ivanom Kurilj zasnuje 
radni odnos na određeno puno radno vrijeme do povratka na rad Andree Poljarević ili 
do prestanka potrebe za djelatnicom. 

Ad. 8. 
ZAKLJUČAK 

Školski odbor suglasan je s ravnateljevim prijedlogom da se s Majom Matijević 
zasnuje radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radnom mjestu Učitelj 
matematike. 

Ad. 9. 
 
Kako nije bilo daljnjih pitanja, predsjednica se zahvalila prisutnima i zaključila sjednicu u  16:00 
sati. 
 
ZAPISNIČARKA:                                                                      PREDSJEDNICA ŠO:    
Marija Miličić, mag.iur.                                                            Katarina Luković, prof. 
 

 


