
ZAKLJUČCI S 
 

20. sjednice Školskog odbora Srednje škole Jelkovec 
 

Sjednica je održana u utorak, 2. veljače 2021. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama 

Srednje škole Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete. 

 

 

Ad. I 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA verificiraju zapisnik s 

devetnaeste sjednice Školskog odbora. 

 

Ad. II 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA usvajaju Financijski izvještaj za 

2020. godinu. 

Financijski izvještaj za 2020. godinu nalazi se u prilogu zapisnika. 

 

Ad. III 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA usvajaju Izvješće o realizaciji 

školskog preventivnog plana i programa. 

 

Ad. IV 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA daju suglasnost za zapošljavanje 

Ivana Ljubičića na radno mjesto nastavnika matematike, na neodređeno puno radno 

vrijeme. 

 

Ad. V 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA donose Odluku o opremanju 

školskog amfiteatra te se ista upućuje u Gradski ured za obrazovanje radi dobivanja 

suglasnosti 

Odluka je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA donose Odluku o nabavi 

računalne opreme. 

Odluka je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

AD. VI 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA donose Odluku o imenovanju 

povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora škole radi 

obavljanja ugostiteljske djelatnosti: 

1. Marko Kovačević, dipl. ing., ravnatelj Škole i Predsjednik Povjerenstva 

2. Ivica Sambol, član Školskog odbora i član Povjerenstva 

3. Ante Boras, tajnik škole i član Povjerenstva 

 

Ova Odluka sastavni je dio ovog zapisnika. 



 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA donose Odluku kojom se 

utvrđuje prijedlog teksta javnog natječaja za zakup poslovnog prostora škole radi 

obavljanja ugostiteljske djelatnosti prodaje pića, iznos početne zakupnine u iznosu od 

2100,00 kn u što nisu uračunati troškovi režija te rok od 5 godina kao razdoblje na koje 

se daje prostor u zakup. 

 

AD. VII 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa šest glasova ZA donose Odluku o raspisivanju 

natječaja za imenovanje ravnatelja, uz rok prijave na natječaj koji traje 8 dana od dana 

objave u Narodnim novinama. 

 

 

Predsjednik Školskog odbora Marko Korčanin zahvaljuje svima prisutnima i zatvara sjednicu 

u 18.15 sati. 

 

Zapisničar  Predsjednik Školskog odbora 

   

Ante Boras, mag. iur.                                                      Marinko Korčanin, dipl. ing 

 


