
Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24 

KLASA: 003-06/18-01/08 

URBROJ: 2168/01-55-52-01-18-1 

Pula, 13. 12. 2018. 

         Članovima ŠO 

                

 

PREDMET: Poziv za Školski odbor 18.12. 2018.. (utorak) u 14,15 sati 

 

 

 

Dnevni red: 

0. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice 14.11.2018. 

1. Rebalans proračuna za 2018. godinu i odluka o raspodjeli financijskog rezultata za 2017. 

2. Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 

3. Prethodna suglasnost ravnateljici za raspisivanje natječaja 

a) učitelj/ica na određeno vrijeme puno do povratka djelatnice - engleski jezik) s neplaćenog 

dopusta ovisno o odgovoru Ureda državne uprave 

b) na određeno i puno radno vrijeme učitelj/ica RN u produženom boravku do povratka 

djelatnice s odsustva ovisno o odgovoru Ureda državne uprave 

         4. Obavijest ŠO o nejavljanju na natječaj za učitelja/icu TZK na stručnom usavršavanju 

         5. Razno 

 

 

 

 Predsjednica ŠO: 

Karla Virgilio, prof.HJ i TJ i knjiž. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24 

KLASA: 003-06/18-01/07 

URBROJ: 2168/01-55-52-01-18-2 

Pula, 18. 12. 2018. 

          

                

 

Skraćeni zapisnik  Školskog odbora 18.12. 2018.. (utorak) u 14,15 sati 

Nazočni: Vulin, Pršo, Nikolić, Virgilio, Savović, Kancelar, ravnateljica Sironić, računopolagateljica Rajko 

Izočna: Krelja 

Za zapisničara jednoglasno imenovana Dragica Pršo . Predsjednica Virgilio predlaže  : 

Dnevni red: 

0.Prihvaćanje zapisnika sa sjednice 14.11.2018. 

1.Rebalans proračuna za 2018. godinu i odluka o raspodjeli financijskog rezultata za 2017. 

2.Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 

3.Prethodna suglasnost ravnateljici za raspisivanje natječaja 

a) učitelj/ica na određeno vrijeme puno do povratka djelatnice - engleski jezik) s neplaćenog 

dopusta ovisno o odgovoru Ureda državne uprave 

b) na određeno i puno radno vrijeme učitelj/ica RN u produženom boravku do povratka 

djelatnice s odsustva ovisno o odgovoru Ureda državne uprave 

         4. Obavijest ŠO o nejavljanju na natječaj za učitelja/icu TZK na stručnom usavršavanju 

         5. Razno 

 

 

Jednoglasno prihvaćeno. 

Ad 0) Jednoglasno prihvaćeno. 



 

Ad 1)  Računovođa Sara Rajko izlaže rebalans. Rebalansom smo doznačena sredstva složili po 

pozicijama na stvarne troškove. Decentralizirana sredstva su smanjena za 5000,00 kn iz razloga manje 

potrošenog goriva jer smo kasnije počeli grijati. 

Prihodi i rashodi državnog proračuna su povećani zbog ostvarenih troškova prijevoza djece s 

teškoćama u razvoju za 6365,00 kn. Sredstva sufinanciranja su povećana zbog nastalih troškova za 

intelektualne i osobne usluge (sređivanje arhivske građe, GDPR, troškovi odvjetnice) za ukupno 

30000,00kn. 

Sredstva projekta Zajedno do znanja 2 su preraspodijeljena i povećana zbog većeg broja zaposlenih 

pomoćnika. Županijska sredstva su smanjena po stvarno nastalim troškovima. Prihodi od općine su 

povećani jer ove godine primamo sredstva za školske obroke od općina Ližnjan, Medulin i Marčana. 

Školski odbor jednoglasno usvojio odluku o raspodjeli rezultata za 2017. godinu, a temeljem usvojenog 

financijskog izvješća na ŠO 26.3. 2018.  

Ad 2) Računovođa Sara Rajko izlaže financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. 

godinu. Plan je izrađen temeljen financijskog plana za 2018. godinu u kojem su povećana sredstva koja 

se odnose na plaću pomoćnika u nastavi. Ostala sredstava nisu se znatno mijenjala. U slučaju promjena 

tokom godine sredstva će se regulirati rebalansom financijskog plana.  

Ad 3a) ŠO daje jednoglasnu suglasnost za raspisivanje natječaja na određeno puno radno vrijeme do 

povratka djelatnice N.M. učiteljice Engleskog jezika do povratka s neplaćenog dopusta ukoliko Ured 

državne uprave odgovori da nema zaposlenika koji se upućuju na rad u školi, a telefonski je 

predstavnica ureda Marija Ivić Kačan rekla da nema djelatnika koji  može uputiti za Engleski jezik.  

Ad 3b) ŠO daje jednoglasnu suglasnost za raspisivanje natječaja na određeno puno radno vrijeme za 

učitelja/icu u produženom boravku do povratka učiteljice Đ.R.M.s odsustva. Ovisno o odgovoru Ureda 

državne uprave Pazin.  

Ad 4) Ravnateljica obavještava članove ŠO da se na drugi ponovljeni natječaj za stručno 

osposobljavanje za učitelja/icu TZK nije nitko javio. Natječaj ćemo ponovno ponoviti u siječnju ukoliko 

ta mjera bude još na snazi.  

Ad 5)  Ravnateljica izlaže da će se preko zimskih praznika izvršiti bojanje školskog hodnika, prizemlja i 

prvog kata sa stubišnim prostorom. Također će se tapicirati nanovo sve stolice u zbornici.  

 

Zapisničarka :  

Dragica Pršo, prof. HJ i knjiž. dipl. bibl. mentorica 

 

Predsjednica ŠO:  

Karla Virgilio, prof. HJ i TJ i knjiž. 

 


