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ZAPISNIK SA 34. SJEDNICE 

ŠKOLSKOG ODBORA 

(ZAKLJUČCI) 

 

34. sjednica Školskog odbora održana je u utorak 28.veljače 2023. u 18:30 sati u sjedištu Škole u 

Ninu. 

 

PRISUTNI:  Ana Čulina, Sanja Glavan, Ana Pavlović, Martina Jelenković. 

 

ODSUTNI: Đani Glavan, Željana Popić, Luka Ramić 

 

OSTALI PRISUTNI:  

Kata Knežević, ravnateljica 

Frane Marić, tajnik 

Branka Senkić, računovotkinja 

 

 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora, Sanja Glavan utvrdila je kvorum i  predložila sljedeći 

dnevni red : 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodnih 31., 32., i 33., sjednice Školskog odbora. 

2. Godišnje Financijsko izvješće za 2022. g. (1.1.2022. 31.12.2022.) 

3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. 

4. Odluka o otpisu potraživanja starijih od 7 godina 

5. Zapošljavanje po natječaju za učitelja/icu Informatike 

6. Zapošljavanje po natječaju za domara/icu 

7. Suglasnost za sklapanje ugovora o radu s pomoćnikom u nastavi 

8. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu s učiteljem Islamskog vjeronauka 

9. Izvršenje Financijskog plana za 2022. 

10. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. 

11. Aktualnosti 

 

Sjednicu vodi zamjenica predsjednice Školskog odbora, Sanja Glavan. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

A.d.1.) Zapisnici s prethodnih 31., 32.  i 33. sjednice su jednoglasno usvojeni. 

 

A.d.2.) Godišnje Financijsko izvješće za 2022. g.- podnijela je računovotkinja Branka Senkić.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

A.d.3.) Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. iznijela je računovotkinja, Branka Senkić. Odluka 

je jednoglasno usvojena. 



 

A.d.4.) Potrebu za otpisom potraživanja starijih od 7 godina obrazložile se ravnateljica i 

računovotkinja. Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za donošenje Odluke o otpisu 

potraživanja starijih od 7 godina. 

 

A.d.5.) Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za donošenje Odluke o neizboru kandidata 

po natječaju za učitelja/icu Informatike. 

 

Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za zapošljavanje sukladno članku 107. st. 12. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

A.d.6.) Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za donošenje Odluke o neizboru kandidata 

po natječaju za domara/icu. Nije pristigla nijedna zamolba. 

 

Ravnateljica je pojasnila potrebu donošenja odluke od strane Školskog odbora za zapošljavanje 

asistenata u nastavi i osoba upućenih od strane vjerskih zajednica za održavanje nastave iz 

Vjeronauka. 

A.d.7.) Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za sklapanje Ugovora o radu s pomoćnikom 

u nastavi. 

 

A.d.8.) Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za sklapanje Ugovora o djelu s učiteljem 

Islamskog vjeronauka. 

 

A.d.9.) Ravnateljica je podnijela izvješće o realizaciji financijskog plana te načinima realizacije. 

Izvještaj o realizaciji Financijskog plana za 2022. je jednoglasno usvojen. 

 

A.d.10.) Ravnateljica je podnijela izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. sa svim 

stavkama. 

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. je jednoglasno usvojen. 

 

A.d. 11) Aktualnosti- povela se kratka rasprava o mogućem povećanju financijskih sredstava. 

 

 

 

 

 

Sjednica je završila 28. veljače 2023. u 19:50 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                  Zamjenica Predsjednice: 

Frane Marić                                                                                                                  Sanja Glavan                                                                                                 

 


