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OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE 
A. MIHANOVIĆA 6 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-08/19-01/07 
URBROJ: 2113/04-380-22-19-1 
 
 
 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA 
 

s 22. sjednice Školskog odbora koja je održana u petak, 29.3.2019. godine s početkom u 18,30 sati 
u prostorijama Osnovne škole Oroslavje. 
 

Nazočni članovi/članice:  Vesnica Kantoci 
Anica Curman   
Vlasta Mrzljak 
Vlatka Mrzljak 
Valerija Vdović 

 
Nenazočni članovi/članice: Melita Peternel – bolovanje 
    Branko Čičko – opravdao se 
 

    
Ostali nazočni:  Sanja Šakoronja, ravnateljica škole 
  Marina Zebec, voditeljica računovodstva 

 
Zapisničarka: Anica Curman 

   
Vesnica Kantoci, predsjednica Školskog odbora, otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne članove i 

konstatirala da je na sjednici nazočno pet članova (5/7) Školskog odbora, te Školski odbor može donositi 
pravovaljane odluke.  
 

Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:  
 
 

1. Prihvaćanje zapisnika s 21. sjednice Školskog odbora održane 14.3.2019. godine 
 

2.  Razmatranje 1. rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu i donošenje odluke 
 

3.  Razmatranje prijedloga 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu i donošenje odluke  
 

4. Razmatranje prijedloga Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za 
zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje 
kandidata prijavljenih na natječaj i donošenje odluke 

 

5.  Razno 

 

 
Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red, isti je jednoglasno prihvaćen i razmatran kako slijedi. 

 

Ad.1.  Jednoglasno se prihvaća zapisnik s 21. sjednice Školskog odbora održane dana 14.3.2019. godine. 
 
Ad.2.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Donosi se 1. rebalans Financijskog plana za 2019. godinu. 

 
Ad.3.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 
 Donosi se 1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu. 
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Ad.4.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Donosi se Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava 

jednaka dostupnost javim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na 

natječaj. 

 

Ad.5. Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

 

Predsjedavajuća sjednici zahvalila se na odazivu i zaključila sjednicu. 
 
 
 Sjednica je završena u  20,00 sati. 
 
 
 
       Zapisničarka:        Predsjednica Školskog odbora: 
              Anica Curman                              Vesnica Kantoci 


