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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

LJUDEVITA GAJA 42 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/18-02/02 

URBROJ:2189-22-10-18-2 

 

ZAPISNIK  

s 25. sjednice  Školskog odbora održane 

8. veljače 2018. godine u COOR-u Virovitica s početkom u  14:30  sati 

 

 

Prisutni: 

Đurđa Aragović, predsjednica 

Vesna Šerepac, članica 

Marija Bajan-Prokl, članica 

Silvija Zec, članica  

Dijana Stanić, članica 

Jasna Komar, članica 

Melita Ključec, članica 

 

Ostali prisutni:  
Margarita Kovačević, ravnateljica 

Sanja Đurasević, zapisničarka 

 

Predsjednica Školskog odbora  pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da su sjednici nazočni 

svi članovi Školskog odbora i da Školski odbor može donositi sve pravovaljane odluke i 

zaključke. 

Predsjednica Školskog odbora otvara 25. sjednicu Školskog odbora te predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Školskog odbora od 23. siječnja 2018. godine 

2. Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po čl. 107. st. 10. 

podst. 1. ZOOSŠ 

3. Usvajanje Financijskog izvješća za 2017. godinu 

4. Različito 

 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 25. sjednice Školskog odbora. 

 

 

Ad 1.)  

Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Školskog odbora od 23. siječnja 2018. godine 

 

          Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 24. sjednice Školskog odbora 

održane dana 23. siječnja 2018. godine. 

         Predsjednica Školskog odbora poziva prisutne članove da iznesu svoje dopune ili 

primjedbe na isti. 
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Budući da dopuna i primjedbi nije bilo, Zapisnik se daje na glasovanje. Konstatira se 

kako je jednoglasno usvojen  

Zapisnik s 24. sjednice Školskog odbora održane dana 23. siječnja 2018. godine.     

 

Ad 2.) 

Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po čl. 107. st. 10. 

podst. 1. ZOOSŠ 

 

Sukladno članku  107.stavku 10. podstavku 1. ZOOOSŠ ravnateljica je zatražila 

prethodnu suglasnost za zapošljavanje do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na 

drugi propisan način ali ne dulje od 60 dana za učitelja stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog 

profila sa Lucijom Kovač, magistrom primarnog obrazovanja s kojom je sklopljen ugovor o 

radu do 15 dana 29. siječnja 2018. 

Predsjednica Školskog odbora otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ 

prijedlog ravnateljice daje na glasovanje. 

Konstatira se kako je jednoglasno donesena 

             ODLUKA 

                                        o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

                                                                                 I. 

 daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Lucije Kovač, magistre primarnog 

obrazovanja za obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, na 

puno određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. ZOOOSŠ, odnosno 

do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način ali ne dulje od 60 

dana. 

Ad 3.) 

Usvajanje Financijskog izvješća za 2017. godinu 

 

Svi članovi Školskog odbora primili su izvješće o prihodima i rashodima za 2017. 

godinu zajedno s bilješkama, a  obrazloženje Financijskog izvješća i metodološkog manjka dala 

je voditeljica računovodstva Manuela Vrban. 

Financijsko izvješće zajedno s bilješkama sastavni su dio ovog Zapisnika. 

Predlaže se za ubuduće izvještavanje Školskog odbora o financijama na petoj razini 

ekonomske klasifikacije. 

 Predsjednica Školskog odbora otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ 

Financijsko izvješće daje se na glasovanje. 

 Konstatira se kako je jednoglasno donesena 
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O D L U K A 

O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU 

 

I. 
 

Usvaja se Financijsko izvješće Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 

za 2017. godinu. 

 

Ad 4.) 

 

Različito 

 

 Ravnateljica je upoznala Školski odbor sa rješenjem za pružanje socijalnih usluga koje 

je Centar zaprimio 5. veljače 2018. godine za i to za psihosocijalnu podršku i savjetovanje i 

pomaganje djeci i odraslim osobama s invaliditetom,  uslugu rane intervencije i uslugu pomoći 

pri uključivanju u programe redovitog odgoja i obrazovanja (integracija) djeci s teškoćama u 

razvoju. Centar će uputiti nadležnom Ministarstvu zahtjev za financiranje usluga u mreži, a do 

tada će pružati i naplaćivati usluge sukladno pravilniku koji je potrebno izraditi. 

 Rješenje o nasljeđivanju kuće pok. dr. Salaj postalo je pravomoćno no kuća je u lošem 

stanju te se predlaže prijava na neki od  projekata kako bi se mogla obnoviti za pružanje 

socijalnih usluga.  

 I dalje se poduzimaju koraci na otvaranju srednje škole. 

 

 

 

Sjednica zaključena u 15.00 sati 

Virovitica, 8. veljače 2018. godine. 

 

Zapisnik zaključen sa 3. stranicom. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                                                                                          Đurđa Aragović, dipl.polit. 

 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević, tajnica 

 


