
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 

VLADISLAVCI 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 29. sjednice Školskoga odbora održane 22. prosinca 2015. godine s početkom u 15.00 sati 

 

NAZOČNI: 4 člana     IZOČNI: 3 člana 

 
DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Školskoga odbora – predsjednica 

2. Zamolba za produženjem radnog odnosa učiteljice Zlatice Kapetan – ravnateljica 

3. Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu - ravnateljica 

4. Plan nabave za 2016. godinu - ravnateljica 

5. Pitanja i prijedlozi – predsjednica  

 

Usvojen je dnevni red. 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.   

Ad 2) Učiteljica matematike i fizike Zlatica Kapetan podnijela je nadnevka 2. prosinca 2015. 

godine zamolbu Školskom odboru i ravnateljici škole za produženje radnog odnosa još 

naredne četiri školske godine tj. do stjecanja radnog staža od 30 godina. Ista je razmatrana na 

prethodnoj sjednici. Učiteljica je nadnevka 18. prosinca 2015. podnijela još jednu zamolbu 

Školskom odboru kojom traži produženje radnog odnosa za jednu školsku godinu.  

Učiteljica matematike i fizike Zlatica Kapetan obratila se članovima i rekla kako je bila 

prisiljena podnijeti zamolbu Školskom odboru za produljenje radnog odnosa za jednu školsku 

godinu tj. do 67 godine jer se nije nadala tako maloj mirovini. Rekla je da je nejn slučaj 

specifičan, a  u medijima je   čula izjavu da tko sa 1.1.2016. podnese zahtjev može nastaviti 

raditi.  

Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju povodom zahtjeva za produženjem radnog 

odnosa učiteljici Zlatici Kapetan za narednu jednu školsku godinu. Školski odbor je odlučio o 

neosnovanosti navedene zamolbe.      

Školski odbor će radnici Zlatici Kapetan uputiti odgovor kako je podnesena zamolba 

neosnovana te će isti obrazložiti odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi. 

Ad 3) Financijski plan za 2015. god mijenjan je rebalansima koji su doneseni na zahtjev 

Osječko – baranjske županije  i to:    

1. rebalansom  17.3.2015.   

2. rebalansom  7.9.2015. 

Projekcija Financijskog  plana za 2017. i 2018. godinu istovjetna je financijskom planu za 

2016. jer financijske rashode za 2016. do 2018. godinu treba planirati na nivou 2015. godine s 

indeksom 100 %.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor jednoglasno (s 4 glasa ZA) donosi Financijski plan za 

2016. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu, rebalansima za 2015. godinu i obrazloženjem 

financijskog plana.  

Ad 4) Plan nabave donosi se temeljem financijskog plana prihoda i rashoda za 2016. godinu.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor jednoglasno (s 4 glasa ZA) donosi Plan nabave za 2016. 

godinu. 

Ad 5) Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je završena u 15.25 sati.  


