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ZAPISNIK 

sa 61. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“  Koprivnica održane elektronskim putem 

18.2.2021. godine i vremenu od 14,00 do 18,00 sati.  

DNEVNI RED: 
 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 60. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda nakon suglasnosti Grada 

Koprivnice, 
3. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu, 
4. Donošenje godišnjeg obračuna škole za 2020. godinu,  
5. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za popis za 2020. godinu i donošenje odluke o otpisu 

osnovnih sredstava I sitnog inventara, 
6. Donošenje Izvještaja o realizaciji proračuna, 
7. Usvajanje preraspodjele financijskog plana za 2020. godinu, 
8. Donošenje odluke o raspodjeli razultata poslovanja za 2020. godinu, 
9. Razno. 

 
U navedenom vremenu elektronskim putem su se očitovali:  

1. Mihael Kivač, prof. predsjednik Školskog odbora, 
2. Anica Desnica, zamjenica predsjednika ŠO, 
3. Emina Klasić Dolenec, član Školskog odbora, 
4. Saša Špoljarić, član Školskog odbora, 
5. Maja Raščanec, član Školskog odbora. 

 

U vremenu navedenom za elektronsko glasovanje glasovalo pet članova Školskog odbora što znači da 

su donesene odluke pravovaljane.   

Poziv za 61. sjednicu Školskog odbor elektronskim putem poslan je mr. Sanji Prelogović ravnateljici 

škole.  

Točka 1. 

Članovi Školskog odbora sa sedam glasova elektronskim putem verificirali su zapisnik sa 60. sjednice 

Školskog odbora jer nisu imali primjedbi.              

Točka 2. 

Obvezni smo donijeti Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda uz prethodnu suglasnost 

Grada Koprivnice. Jedini vlastiti prihod koji škola ima su prihodi od prodaje proizvoda Učeničke 

zadruge „Đurđica“ i od prodaje starog papira. Ovi prihodi primarno s raspodjeljuju na rashode nastale 

temeljem kojih su i ostvareni a ako bi bili veći od rashoda mogu s koristiti za podmirenje ostalih 

troškova redovne djelatnosti.  

Napravili smo Prijedlog Pravilnika na koji smo dobili suglasnost Grada Koprivnica i sada ravnateljica 

predlaže Školskom odboru da donese Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda. 

Školski odbor je na prijedlog ravnateljice sa pet elektronskih glasova donio Pravilnik o ostvarivanju i 

korištenju vlastitih prihoda. 
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Točka 3.  

Budući da je na snazi novi Zakon o zaštiti na radu izradili smo i Pravilnik o zaštiti na radu koji je 

usklađen sa Zakonom.  

Promjene u odnosu na postojeći Pravilnik su:  

Radnike odnosno njihove predstavnike obvezno je uključiti u postupak procjene i o tome imati 
dokumentirane informacije.  
Škola  ne smije povjereniku radnika za zaštitu na radu, tijekom obnašanja dužnosti, bez 
suglasnosti radničkog vijeća  otkazati ugovor o radu, niti ga na drugi način staviti u nepovoljniji 
položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike.  

Odbor radi na sjednicama, a sastaje se najmanje jedanput u šest mjeseci, a o radu Odbora vodi 
se zapisnik.   
U slučaja profesionalne bolesti ili nalaza nadležnog inspektora kojim je utvrđen nedostatak u 
provedbi zaštite na radu ravnatelj je obvezan sazvati sjednicu Odbora za zaštitu na radu u roku 
od dva (2) radna dana od nastanka ozljede, a o sjednici Odbora izvješćuje se nadležni inspektor 
koji može prisustvovati sjednici.  
Ako ravnatelj  zbog ovog razloga ne sazove sjednicu Odbora za zaštitu na radu u roku od  dva 
radna  dana od nastanka događaja, povjerenik radnika za zaštitu na radu, odnosno radničko 
vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća ima pravo sazvati sjednicu 
odbora. 
Ravnatelj donosi pisanu odluku o imenovanju osobe za pružanje prve pomoći te o toj odluci 
izvješćuje sve radnike putem oglasne ploče Škole .  
U slučaju smrtne ili ozljede nastale u Školi zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna 
medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u zdravstvenoj ustanovi 
ili dnevnoj bolnici  ravnatelj Škole je  obvezan obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo odmah po 
nastanku ozljede. 
Smatra se da je ravnatelj Škole kao poslodavac ispunio obvezu  ako je nakon isključenja izvora 
ozljede, pružanja prve pomoći ozlijeđenoj osobi i pozivanja hitne medicinske pomoći ili 
zbrinjavanja ozlijeđene osobe u stacionarnu zdravstvenu ustanovu ili dnevnu bolnicu, bez 
odgađanja obaviješten mjesno nadležni ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor na broj 
telefona objavljen na službenim stranicama toga tijela ili na jedinstveni telefonski broj za hitne 
službe 112. Ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese Pravilnik o zaštiti na radu.  
 
Školski odbor je na prijedlog ravnateljice sa pet elektronskih glasova donio Pravilnik o zaštiti na radu.  

Točka 4. 

Godišnjim obračunom za 2020. godinu utvrđen je rezultat poslovanja. Svi podaci iskazani su u 

financijskim izvještajima, a obrazloženja su dana u Bilješkama uz financijske izvještaje. 

Godišnji obračun predan je FINU, Državni ured za reviziju, MZO, Grad Koprivnicu. 

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor je sa pet elektronskih glasova donio Godišnji obračun škole za 

2020. godinu.  

Točka 5.   

Povjerenstvo za popis napravilo je Izvješće o obavljenom popisu i prijedlog osnovnih sredstava i 

sitnog inventara za otpis. 
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Povjerenstvo za popis imenovala je ravnateljica škole u sastavu: Petra Štefanec, predsjednik 

Povjerenstva, Saša Špoljarić, član, Mihael Kivač, član i Đurđica Lucek član. 

Osnovna sredstva u Matičnoj školi završavaju s inventarnim brojem 1309 a sitni inventar s 

inventurnim brojem 1345.  

Popisi su nadopunjeni nabavljenim osnovnim sredstvima i sitnim inventarom u 2020. godini.  

Povjerenstvo za popis utvrdilo je da osnovna sredstva i sitni inventar odgovaraju popisu u 

računovodstvu škole.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor je sa pet elektronskih glasova usvojio Izvješće Povjerenstva za 

popis i donio odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i otpisu sitnog inventara.  

Točka 6.  

U Izvještaju o realizaciji proračuna vidljivo je da je sva realizacija u okvirima financijskog plana i 

Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Također podaci u Izvještaju popraćeni su detaljnim obrazloženjima.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor je sa pet elektronskih glasova donio Izvještaj o realizaciji 

proračuna.  

Točka 7.  

Preraspodjela financijskog plana napravljena je samo u sklopu aktivnosti decentralizirane funkcije a 

radi se između proračunskih korisnika s obzirom na potrebe. Smanjenje plana objašnjeno je u 

obrazloženjima. 

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor je sa pet elektronskih glasova donio preraspodjelu financijskog 

plana.   

Točka 8.  

Obvezni smo donijeti odluku o raspodjeli i pokriću manjka za 2020. godinu. U pitanju je metodološki 

manjak koji se pokriva plaćanjem računa u 2021. godini, osim 618,00 kuna što nam je stvarni manjak, 

za polomljeni tablet učenika koji će se pokriti uplatom roditelja.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor je sa pet elektronskih glasova donio Odluku o raspodjeli i 

pokriću manjka za 2020. godinu.  

Točka 9. 

Ravnateljica obaviještava Školski odbor  da smo ispitali vjerodostojnost diploma i svjedodžbi svih 

zaposlenih i novozaposlenih. Vjerodostojne su sve diplome i svjedodžbe osim dviju svjedodžbi 

kuharica koje su dobile izvanredni otkaz ugovora o radu.  

Škola, odnosno zaposleni uključit će se u skupljanje pomoći za potresom pogođena područja Sisačko-

Moslavačke županije. Ravnatelji će imati sastanak i dogovoriti način sukladno propisima za skupljanje 

humanitarne pomoći.   

 

Zapisničar:                                                                                                    Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                              Mihael Kivač, prof.  

 


