
ODLUKE I ZAKLJUČCI 
s  34.  sjednice Školskog odbora OŠ Slavka Kolara, Hercegovac održane  23.12.2019.  godine  u 12,00 

sati  u školskoj prostoriji.  

Prisutni članovi Školskog odbora:  Romana Bukač-Šegavac, Mirela Dvožak Glavač, Darko Deželić, 

Silvio Vacek i Vesna Bratković 

Odsutni član Školskog odbora:  Žana Vukoja i Jasna Vrbanić 

Ostali prisutni: ravnateljica Vera Obrovac, tajnica Mirjana Pereš i voditeljica računovodstva Katica 

Čegec 

Sjednici Školskog odbora predsjedava predsjednica  Školskog odbora Romana Bukač- Šegavac. 

Zapisničar je tajnica Mirjana Pereš. 

Predsjednica Školskog odbora utvrdila je da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano odlučivanje, te je 

predložen i  jednoglasno usvojen 

 

S A D R Ž A J   R  A D A:  

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  Školskog odbora,  

2. Donošenje Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu,  

3. Donošenje  Financijskog plana za 2020. godinu,  

4. Donošenje Odluke o nabavi konvekcijske pečnice za školsku kuhinju, 

5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za borbu protiv pušenja, 

6. Razno. 

 

Ad.  1.  Jednoglasno, bez primjedbi, usvojen je zapisnik s 33. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad.  2. Nakon obrazloženja članovi Školskog odbora su jednoglasno, na prijedlog ravnateljice, 

donijeli Odluku o donošenju Rebalansa Financijskog plana za 20l9. godinu. 

 

Ad.  3.  Članovi Školskog odbora su jednoglasno, na prijedlog ravnateljice, donijeli Odluku o 

donošenju Financijskog plana za 2020. godinu. 

 

Ad 4.  Članovi Školskog odbora su jednoglasno, na prijedlog ravnateljice, donijeli Odluku o 

nabavi konvekcijske pećnice za školsku kuhinju, kad budu stečeni uvjeti za tu nabavu u 2020. godini. 

 

Ad. 5. Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnateljice, te su 

jednoglasno, sukladno navedenom Pravilniku, imenovali sljedeće Povjerenstvo za borbu protiv 

pušenja: Mateju Nemet, učiteljicu prirode i biologije i kemije,   Zrinku Cjetojević, učiteljicu razredne 

nastave i  Juraja Markovića, stručnog suradnika, pedagoga. 

  

Ad 6. Pod ovom točkom, Sadržaja rada, bilo je riječi o sljedećem: 

a) Predsjednica Školskog odbora  je obavijestila članove Školskog odbora da je dana 29. 

studenoga 2019., sukladno članku 69. Statuta Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac, s gđom. 

Verom Obrovac,  potpisala Ugovor o radu.  

Primjerak Ugovora o radu dostavljan je, članovima Školskog odbora, u e-mailu od 28.11.2019.“ ( 

„Obavijest o sklapanju Ugovora o radu“, nalazi se  u privitku ovog Zapisnika“,   

b) Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora da je 20.11.2019., na prijedlog razrednika, 

donijela „Odluku o  učenicima kojima će biti sufinancirana prehrana iz sredstava Bjelovarsko-

bilogorske županije“. Radi se o 14 učenika/ca koji su ispunjavali uvjete, a nisu ušli u Projekt „Školski 

obrok za sve“.  

c) Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora da je naša škola organizirala dobrotvornu 

akciju „Zrnce dobrote“. U akciji su sudjelovali učenici, roditelji i radnici škole. Prigodom božićnih 

blagdana na 40 adresa upućeni su poklon paketi. 

Upita i prijedlog nije bilo. 

Sjednica je završila radom u  12,30 sati. 

KLASA: 003-06/19-02/01 

URBROJ: 2123/03-25/02-19-15 

U Hercegovcu   23.12.2019. 

           Zapisničar:                                Predsjednica  Školskog odbora:   

   

                    Mirjana Pereš                                             Romana Bukač-Šegavac 


