
Osnovna škola Rudolfa Strohala 
 Lokve 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora  

održane 19.12.2019. 

 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Plan nadoknade nastavnih dana – prethodna suglasnost Školskog odbora 
3. Odluka Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o usvajanju  

II. Izmjena i dopuna Proračuna PGŽ za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.g. 
4. Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2020. – 2022. godine 
5. Odluka Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o usvajanju  

Proračuna PGŽ za 2020.g. i projekcije za 2021.  i 2022.g. 
6. Prijedlog Plana nabave roba i usluga za 2020. godinu 
7. Prijedlog Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata 

8. Kadrovska problematika 
9. Različito 

 

Zaključci:  

Ad 1.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 03. listopada 2019.g.  
Ad 2.) 
Školski odbor jednoglasno daje ravnateljici suglasnost za Plan nadoknade nastavnih dana. 
Ad 3.)  
Školski odbor  upoznat je s naputkom Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje  PGŽ o usvajanju 
II. Izmjene i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021. 
godinu na sjednici Županijske skupštine PGŽ.  
 Ad 4.)  
Na temelju članka 80. Statuta Škole, nakon razmatranja, Školski odbor jednoglasno potvrđuje odluku 
od 21.listopada 2019.g. o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za  razdoblje 2020.-2022.g. 
Ad 5.) 
Školski odbor jednoglasno donosi odluku o usvajanju Financijskog plana Škole za 2020.g. i projekcije za 
2021. i 2022. godinu. 
Ad 6.) 
Školski odbor jednoglasno donosi odluku da budući da za 2020.g. Škola nema planiranu nabavu roba i 
usluga preko 20.000,00 kuna bez PDV-a, prijedlog Plana nabave za 2020.g. nije donesen. 
Ako se tijekom proračunske godine 2020. ukaže potreba, Plan nabave bit će naknadno donesen. 

Ad 7.)  

Prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka stvaralaca i primalaca gradiva za 2020.g. jednoglasno je usvojen. 
Ad 8.)  
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji bit će 
raspisan natječaj za učitelja/icu glazbene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme -  popuna 
upražnjenog radnog mjesta /16 sati ukupnog tjednog radnog vremena/. 
Ad 9.) 
Nema zabilješki. 
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