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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Andrijana Žic  

Naziv sastanka: Sjednica školskog odbora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk 

 

1. Mjesto: Vinogradska 3, Krk Početak: 14,00 

Dan i datum: 01. lipnja 2015. Završetak: 14,40 

 

2. Prisutni: Hrvoje Karabaić, Dražen Nikolić, Andrijana Žic, Maja Parentić, Nikša Franov,  
zapisničar Aleksandra Braut, računovođa Nikolina Kovačević 

 

3. Odsutni:  Franjo Volarić, Maja Polonijo 

 

4. Dnevni red: 1. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta škole po dobivenoj suglasnosti 
Osnivača 

2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Srednje škole 
3. Financijski izvještaj za period od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine 
4. Prvi rebalans proračuna za 2015. godinu 
5. Različito 

 

- konstatira se kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red 
- konstatira se kako nije bilo primjedbi na zapisnik sa prošle sjednice 
- konstatira se kako su svi članovi na ovu sjednicu pozvani mailom te da im je materijal za sjednicu 
dostavljen sa pozivom  

 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

Ad 1.   Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta škole po dobivenoj suglasnosti Osnivača 

            Prvu točku dnevnog reda izložila je tajnica. Ista napominje kako je članovima proslijeđena 
odluka PGŽ o davanju prethodne suglasnosti na  dvije izmjene i dopune Statuta naše Škole te je 
današnja obveza ŠO usvojiti izmjene i dopune Statuta Srednje škole, a čije prijedloge je ŠO usvojio 29. 
siječnja 2015. godine te 13. ožujka 2015. godine. 
           Tajnica napominje kako je Osnivač dao prethodnu suglasnost na izmjene i dopune u obliku 
kakve ih je ŠO predložio, nije bilo ispravaka ili naknadnih dopuna a što je sve vidljivo iz materijala koji 
su dostavljeni članovima. 
           Ista poziva prisutne da postave pitanja. Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak: 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno donijeta odluka o usvajanju izmjena i  
dopuna statute od 29. siječnja 2015. te od 13. ožujka 2015. godine a sve 
 po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Osnivača. 

  

   Ad 2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Srednje škole 

       Drugu točku dnevnog reda također izlaže tajnica. Ista je članovima uz poziv dostavila prijedlog 
Pročišćenog teksta statuta. Tajnica predlaže da se na ovoj sjednici utvrdi predloženi pročišćeni tekst 
kao tehničko pomagalo budući je prvotni tekst statuta iz 2008. godine doživio 10 izmjena i dopuna. 
      Pristupa se analizi Statuta na način da se u dosadašnjem pročišćenom tekstu provjeravaju zadnje 
dvije izmjene i dopune. 
      Tajnica poziva prisutne da postave pitanja. Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno donijeta odluka o 
utvrđivanju pročišćenog teksta statute. 
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Nalaže se tajnici da primjerak pročišćenog teksta dostavi  
Osnivaču, u Upravni odjel za odgoj i obrazovanje. 

  Ad 3.  Financijsko izvješće od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine 

         Treću točku dnevnog reda iznijela je računovođa. Ista naglašava kako je tajnica mailom poslala 
radni materijal svim članovima ( koji se nalazi u prilogu te čini sastavni dio ovog zapisnika), te se nada 
kako su članovi proučili dostavljeni materijal. Ista napominje kako je Školski odbor obvezan izglasati 
odluku o tromjesečnom obračunu za 2015. godinu  
 Napominje kako je Škola zakonom obvezana izrađivati tromjesečnii obračun, i to bez 
rasporeda ostataka ( viškova). 
 Iz predočenih obrazaca vidljivo je da smo u prva tri mjeseca 2015. godine ostvarili manjak u 
iznosu od 42.487  kn koji je pokriven  viškom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 137.731  kn , 
te sa 31.03.2015. imamo višak sredstava raspoloživih u idućem razdoblju od  95.244 kn. Višak 
sredstava  biti  će utrošen u slijedećem razdoblju a sve prema odluci  i namjeni uplatitelja. 
 Budući nije bilo nikakvih pitanja niti komentara, pristupa se usvajanju tromjesečnog financijskog 
izvještaja. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno usvojeno financijsko izvješće 
za prvo tromjesečje 2015. godine. 

  

 

  Ad 4.  Prvi rebalans financijskog plana za 2015. godinu 

      Slijedeću točku dnevnog reda iznijela je voditeljica računovodstva Nikolina Kovačević.   Ista  
napominje kako je material za ovu sjednicu dostavljen članovima putem maila te da se nada kako  
su isto proučili. 

Nadalje, ista navodi kako je I rebalans izvršen na bazi odobrenih sredstava za 2015. godinu ,  
a to je 666.000,00 kn  za redovno poslovanje I 5.460,00 kn za Programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog 
stvaralaštva. Ukupno odobrena sredstva ostala su  ista, ali je došlo do promjene po  
pojedinim pozicijama , i to na slijedeći način: 

 pozicija  53 03 0134  smanjena je  za   5.359,00 kuna 
 pozicija  53 03 01 08 povećana je za   3.500,00 kuna 
 pozicija 53 03 01 10  povećana je za      359,00 kuna 
 pozicija 53 03 01 12  povećana je za   1.962,50 kuna 
 pozicija 53 03 01 20  smanjena je za     462,50 kuna  

 Računovođa poziva prisutne da postave pitanja. Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

       Jednoglasnom odlukom Prihvaća se 1. rebalans Financijskog 
 plana Županijskog proračuna za 2015. godinu. Ukupno odobrena  
sredstva za osiguravanje uvjeta rada  iznose  666.000,00 a  
raspoređena su po slijedećim pozicijama: 

-          Službena putovanja: 14.500,00 
-          Naknade za prijevoz na posao: 119.372,00 
-          Naknade za stručno usavršavanje: 2..000,00 
-          Uredski materijal I ostali materijalni rashodi: 39.000,00 
-          Materijal i sirovine: 24.000,00 
-          Energija: 320.456,54 
-          Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje:17.500 
-          Sitni inventar i auto gume:   4.000,00 
-       Službena, radna I zaštitna odjeća I obuća: 359,00 
-          Usluge telefona, pošte I prijevoza: 17.000,00 
-          Usluge tekućeg i investicijskog održavanja:  10.137,50 
-          Usluge promidžbe i informiranja:    840,00 
-          Komunalne usluge:  53.824,46 
-          Zdravstvene i veterinarske usluge:  8.600,00 
-          Intelektualne i osobne usluge: 2.713,50 
-          Računalne usluge: 8.000,00 
-          Ostale usluge: 13.300,00 
-          Premije osiguranja: 7.647,00 
-       Reprezentacija: 1.000,00 
-          Bankarske usluge i usluge platnog prometa: 1.750,00 

Ukupno odobrena sredstva za Programe za poticanje dodatnog  
odgojno-obrazovnog stvaralaštva  iznose 5.460,00 kn 
i raspoređena su po slijedećim pozicijama: 
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 pozicija  53 04 10 02  1.460,00 kuna 
 pozicija  53 04 10 05  4.000,00 kuna 

Ad 5.  Različito 

     Budući nitko nije imao što dodati, sjednica je završila u 14,40 sati. 
 
 
 

 

Privitak  
1. Preslike odluka Primorsko- goranske županije vezane za prihvaćanje izmjena i dopuna statuta škole 
2. Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Škole 
3. Materijali vezani za točku 3. 
4. Materijali vezani za točku 4. 

 

 
 

Zapisnik 
sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Aleksandra Braut  

KLASA: 003-08-01/15 

URBROJ: 2142-14-15-4/1 

B-004  


