
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA VERUDA PULA 

Banovčeva 27, Pula 

OIB: 85575275026 

 

KLASA:003-06/19-01/05 

URBROJ:2168-07-19-02 

Pula, 26.2.2019. godine 

 

ZAKLJUČAK Z A P I S N I KA  

sa 37. sjednice Školskog odbora održane 28.3.2019. u 18:30 sati u prostorijama OŠ Veruda 

 

Nazočni: Roberto Škara, Branka Žutić,  D. Kocijančić, Dragomila Batelić, Eduard Lorencin i 

ravnateljica Anita Mokorić Brščić 

Odsutni:  T. Gergorić i S. Subotić su se ispričali zbog nedolaska iz opravdanih razloga 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija prethodnog zapisnika 

2. Suglasnost za podnošenje zahtjeva za izvođenje eksperimentalnog programa „Škola za 

život“ u 2019./2020. šk. god. 

3. Usvajanje financijskog izvješća za razdoblje 1.1. 2018.-31.12.2018. 

4. Prijedlog načina korištenja neutrošenih namjenskih sredstava iz 2018. godine 

5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata 

6. Prijedlog otpisa nenaplatnih potraživanja iz prethodnih godina. 

 

Nakon pozdrava predsjednika ŠO Veruda, prof. Roberta Škare te utvrđivanja nazočnosti gore 

navedenih članova ŠO, predsjednik je pročitao dnevni red. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD. 1. Zapisnik sa prethodne  sjednice Školskog odbora usvojen/prihvaćen je u cijelosti bez 

rasprave. 

 

AD. 2. Ravnateljica je tražila suglasnost za daljnje provođenje eksperimentalnog programa 

„Škola za život“ u 2019./2020. šk. god. a nakon dobivanja suglasnosti Vijeća roditelja, 

Osnivača i Učiteljskog vijeća.  

Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za proveđenje eksperimentalnog programa 

„Škole za život“ u idućoj školskoj godini. 

 

AD. 3. Ravnateljica je prezentirala financijsko izvješće za proteklu kalendarsku godinu. 

Obrasci u prilogu.  

Školski odbor je jednoglasno usvojio financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2018.-

31.12.2018. 

 

AD. 4. Ravnateljica je predložila način korištenja neutrošenih namjenskih sredstava iz 2018. 

godine. Obrasci u prilogu.  

Školski odbor je jednoglasno usvojio prijedlog o korištenju neutrošenih namjenskih 



sredstava iz 2018. g. 

 

AD. 5. Ravnateljica je izložila prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata . 

Školski odbor je jednoglasno usvojio odluku o raspodjeli rezultata. 

 

AD.6. Ravnateljica je predložila Školskom odboru otpis nenaplaćenih potraživanja iz 

prethodnih godina. Radi se o obiteljima koje se opominjane putem pismenih opomena, 

opomene su se vraćale jer su obitelji iselile u inozemstvo, a neke u drugi dio RH odnosno 

nalaze se u teškim životnim i socijalnim uvjetima pa nisu u mogućnosti platiti potraživanja. 

Odluka o otpisu potraživanja u prilogu. 

Školski odbor je jednoglasno usvojio prijedlog o otpisu nenaplaćenih potraživanja iz 

prethodnih godina.  

 

Sjednica je završena u 19.30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik: 

Branka Žutić                                                                          Roberto Škara 


