
Zaključci  32. Sjednice Školskog odbora OŠ Zrinskih Nuštar odrţane dana  4. veljače  

2016. s početkom  18,00 u prostorijama zbornice  škole 

 

Sjednici prisustvuju članovi Školskog odbora : Stanko Leko (predsjedavatelj) 

    članovi :Nada Majko, Sanja Lovrić, Jurica Hrgović i Krunoslav Čović 

Josip Ivanković i Zvjezdana Kunac 

Odsutni članovi: nema  

Sjednici prisustvuje: ravnateljica Dobrila Ereš, prof. i Dragan Marković  računovoĎa škole  

Zapisničar: Dragan Marković 

 

Stanko Leko, predsjednik ŠO u daljem tekstu ( predsjedatelj) utvrĎuje da sjednici  

prisustvuju svi članovi  Školskog odbora  te da se mogu donositi pravovaljane 

Odluke, za rješavanje predlaţe sljedeći 

 

 

DNEVNI RED:  

 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika 31. Sjednice ŠO 

2. Rasprava i usvajanje financijskog izvještaja  za 2015. godinu  

3. Uknjiţba prava vlasništva na nekretninama  k.č 1547/2 i 1548/2 u k.o. Nuštar  

4.  Brisanje prava vlasništva nad  nekretninom k.č. 597/2 k.o. Nuštar 

5. Tekuća problematika - razno  

 

ad. 1 

predsjedatelj Leko je pročitao zaključke 31. sjednice, nakon čega je jednoglasno usvojen 

zapisnik 31. sjednice ŠO 

 

ad. 2 

Nazočni su jednoglasno usvojili Financijsko izvješće Osnovne škole Zrinskih Nuštar za 2015. 

godinu.  

 

ad. 3 

ŠO je jednoglasno  donio Odluku da  ovlašćuje  ravnateljicu Škole da u ime i za račun  

Osnovne škole  Zrinskih Nuštar podnese  Zahtjev   Ţupanijskoj skupštini  VSŢ za  brisanjem 

društvenog  vlasništva  i upis prava vlasništva  pri zemljišno knjiţnom odjelu   u korist 

Osnovne škole Zrinskih Nuštar  nad nekretninama  k.č 1547/2 i 1548/2 u k.o. Nuštar.  

 

ad. 4 

Kako je nekretnina u vlasništvu škole k.č. 597/2 k.o. Nuštar, prodana temeljem javnog 

natječaja Općini Nuštar, traţi se Brisanje prava vlasništva nad spomenutom nekretninom. 

ŠO je jednoglasno odobrio brisanje prava vlasništva nad spomenutom nekretninom.  

 

ad. 5.  

Na prijedlog ravnateljice da se katastarske čestice u Marincima, koje nisu prodane javnim 

natječajem, a kojima ne ţelimo dalje smanjivati cijenu ukoliko je moguće daju u najam, član 

ŠO Hrgović je rekao kako te sve čestice nisu oranice, neke od njih su zapuštene pa je upitno 

bi li tko bio zainteresiran. 



 Jednoglasno je usvojen prijedlog da čestice u Marincima koje su u vlasništvu škole,  a nisu u 

prošlim natječajima prodane jer se nije ţeljela više smanjivati  prodajna cijena,  zapuštene su i 

ne vode se kao oranice  pa je teško  davati u zakup,  predloţeno se da  se napravi izvid na 

česticama i ima li tko zainteresiran za uzimanje istih u zakup  i kupovinu te se na jednoj od 

slijedećih sjednica ŠO donese odluka što Škola poduzeti za njihovo korištenje .  

 

Ravnateljica je opet podsjetila na dug OK Zrinskih  Nuštar za korištenje školske sportske 

dvorane.   Zaključak: Obavijestiti pročelnicu Ureda za prosvjetu i poslati opomenu  OK 

Zrinski Nuštar 

 

Ravnateljica je podsjetila ŠO da se 2017. godine  priprema proslava 250. godina od osnutka 

škole u Nuštru, te očekuje od Općine Nuštar izdašniju pomoć za provoĎenje aktivnosti 

vezanih za obiljeţavanje toga jubileja. 

 

 Ravnateljica je upoznala ŠO kako planira uputiti obavijest vlasnicima pasa koji ih puštaju da 

slobodno šeću ulicama (pa se tako okupljaju ispred i oko škole) kako će svako jutro  ubuduće 

pozivati sluţbu za uklanjanje pasa ispred i oko škole, za čega će neodgovorni vlasnici platiti 

troškove sluţbi. 

 

 Pošto nije bilo više primjedbi niti prijedloga za raspravu 32. sjednica ŠO zaključena  je 

s radom u  19, 00 sati  

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik  ŠO :  

Dragan Marković dip.oec    Stanko Leko, prof.  

 

 


