REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-74
Popovača, 7. srpnja 2017.

ZAPISNIK
3. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane 7. srpnja
2017., u 1230 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina, Marija Jozić i Krunoslav Božićek (5)
Odsutni: Antonija Dolenčić (1)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dubravka Tadić – voditeljica računovodstva
Zapisnik vodi: Maja Relić – tajnica Škole
Zvjezdana Martinec, predsjednica Školskog odbora
Osnovne škole Popovača,
pozdravila je sve nazočne i nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočan dovoljan broj
članova Školskog odbora da bi se mogle donositi pravovaljane odluke, predložila je usvajanje:

DNEVNOG REDA
1.
2.
3.

Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Školskog odbora održane 30. lipnja 2017.;
Usvajanje financijskog izvještaja od 1. siječnja 2017. – 30. lipnja 2017.;
Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 30. lipnja 2017.
AD 2.

Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec, daje riječ Dubravki Tadić,
voditeljici računovodstva.
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Voditeljica računovodstva, Dubravka Tadić, upoznala je nazočne s poslovanjem Škole
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. Navela je najvažnije prihode i rashode u
navedenom periodu te ukratko obrazložila pojedine stavke ostvarenih prihoda i rashoda.
Kako su sve potrebne materijale u svezi Financijskog izvješća članovi Školskog odbora
u pisanom obliku primili kao materijal uz poziv za ovu sjednicu, nije bilo posebnih pitanja i
zahtjeva za pojedina obrazloženja osim pitanja Krunoslava Božićeka vezanog uz naknadu zbog
nezapošljavanja invalida. Interesiralo ga je na što se odnosi navedena naknada. Voditeljica
računovodstva, Dubravka Tadić upoznala je nazočne da svako poduzeće koje zapošljava više
od 20 radnika ima obvezu zaposliti određen broj invalida (3% od broja zaposlenih). Ukoliko ih
nema zaposlene, plaća naknadu zbog nezapošljavanja invalida. OŠ Popovača bi, po broju
zaposlenih, trebala imati 3 zaposlena invalida. Kako nemamo zaposlenih invalida plaćamo
naknadu koju podmiruje MZO.
Pitanje je također imala i Marija Jozić, a vezano uz otkup školskih stanova.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti Financijski izvještaj od 1. siječnja 2017.
do 30. lipnja 2017. godine.
Financijski izvještaj je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
ODLUKU
Usvaja se Financijski izvještaj od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine.
AD.3.
Razno.
Sjednica je privedena kraju u 1300 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Maja Relić

_______________________
Zvjezdana Martinec
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