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ZAPISNIK 

sa 24. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 28.12.2018. godine u 

uredu ravnateljice s početkom u 12,00 sati.  

Prisutni: 1.Mihael Kivač, prof. – predsjednik Školskog odbora, 
                2. Anica Desnica – zamjenica predsjednika školskog odbora,  
                3. Ivan Piskač. mag.educ.mat. i inf.– član, 
                4. Saša Špoljarić, dipl. kat. – član, 
                5. Maja Raščanec, član. 
 

Odsutni: Emina Klasić Dolenec, Spomenka Nemec   -  opravdano. 

Sjednici prisustvuju mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole i voditeljica računovodstva Mirjana 

Kolarek rado točke 2. dnevnog reda.  Od sedam članova Školskog odbora sjednici prisustvuje petoro 

članova što je natpolovična većina i donesene odluke bit će pravovaljane.  

Predsjednik Školskog odbora. Mihael Kivač, prof. otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i pročitao 

dnevni red koji je jednoglasno usvojen.   

DNEVNI RED:  

1. Verifikacija zapisnika sa  23. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje rebalansa financijskog plana za 2018. godinu, 
3. Usvajanje Plana nabave škole za 2019. godinu, 
4. Razno.  

 
 
Točka 1. 

Na zapisnik sa 23. sjednice Školskog odbor nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen i verificiran.  

Točka 2. 

Budući da je došlo do promjena nakon donošenja rebalansa financijskog plana za 2018. godinu radi 

vraćanja novaca od „Podravskog sunca“  moramo donijeti II. izmjene i dopune rebalansa financijskog 

plana. Objašnjenje što se mijenja Školskom odboru pročitala je voditeljica računovodstva Mirjana 

Kolarek.  

Predlaže se povećanje plana za 173.169,00 kn. Povećavaju se sredstva za nabavu opreme za 

97.081,00 kn. U I. izmjenama i dopunama sredstva su bila prebačena Podravskom suncu zbog 

popravka krovišta, međutim, to nije realizirano i dio sredstava je vraćen, a iskoristit će se za nabavu 

stroja za čišćenje podova, hladnjaka i štednjaka za domaćinstvo, bijelih ploča za učionice i Smart TV-a 

za učionice. Povećava se plan za energiju (električna energija i plin) za 6.088,00 kn, višak sredstava za 

školu plivanja i slobodne aktivnosti prebačen je na plan za energiju i tekuće i investicijsko održavanje 

za 70.000,00 kn što će se iskoristiti za obnovu pločica u blagovaonici i parketa u učionicama 

predmetne nastave. 

Budući da nije bilo pitanja ni prijedloga nakon rasprave II. izmjenu financijskog plana škole za 2018. 

godinu Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio. 

Točka 3.  
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O Planu nabave škole  za 2019. godinu Školskom odboru također je govorila voditeljica 

računovodstva Mirjana Kolarek. Plan nabave obvezni smo donijeti u roku od 30 dana od dana 

donošenje financijskog plana a što i je temelj za Plan nabave. Nakon rasprave   

 

Voditeljica računovodstva Mirjana Kolarek obaviještava Školski odbor da je škola odlukom 

ravnateljice u zakonskom roku a temeljem financijskog plana škole za 2019. godinu donijela Plan 

nabave škole za 2019. godinu. 

 

Točka 4. 

Ravnateljica škole informira Školski odbor o aktivnostima u školi  od prošle sjednice, imali smo 

priredbu za Božić, učiteljica Kristinka Fabić s učenicima je sudjelovala, za Naj dječje djelo nominirali 

smo tri predstavnika, završen j projekat u suradnji s Gradom „Znanje kao dar“. 

 

Sjednica j završila u 13,25 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                          Predsjednik Školskog odbora:  

Marina Kozjak                                                                                    Mihael Kivač, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


