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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 30. sjednice Školskoga odbora održane 27. siječnja 2016. godine s početkom u 16.00 sati 

 

NAZOČNI: 5 članova   IZOČNI: 2 člana 

 
DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Školskoga odbora – predsjednica 

2. Financijsko izvješće za period 1.1.-31.12. 2015. godinu – računovođa 

3. Iznajmljivanje školske sportske dvorane – ravnateljica  

4. Pitanja i prijedlozi – predsjednica  

 

Usvojen je dnevni red.  

Ad 1) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.  

Ad 2) Podneseno je financijsko izvješće za 2015. godinu iz kojeg je vidljivo da smo 2015. 

godinu završili pozitivno, iako imamo manjak prihoda. Financijsko izvješće podijeljeno je 

prema izvorima financiranja. Iz nadležnog ministarstva su sredstva isključivo za rashode 

zaposlenih  i prihodovan iznos u cijelosti je i rashodovan. Sredstva iz županijskog proračuna 

odnose se na materijalne troškove škole. Iz izvješća je vidljivo da je prihod manji od rashoda. 

Treći izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi gdje je opet vidljivo da su prihodi manji od 

rashoda.   

Financijsko izvješće pokazuje da smo 2015. godinu završili sa manjkom prihoda od 57.215 

kn, ali to je samo metodološki manjak koji će biti pokriven u prvom tromjesečju 2016. godine 

jer se nastale obveze , odnosno rashodi,  odnose na 2015. godinu u iznosu od 91.466 kn i 

podmirenjem tih obveza zapravo nam ostaje iznos na žiro-računu (31.12.2015. godine)  

34.251 kn, jer smo početkom 2015. godine imali višak od 34.638 kn.  

Na prijedlog ravnateljice usvojeno je financijsko izvješće za period 1.1.-31.12.2015. godine  

 

Ad 3) Donesena je odluka o cijeni iznajmljivanja školske sportske dvorane u iznosu 100,00 

kn po satu za sve zainteresirane korisnike, a iznimno u iznosu 50,00 kn po satu za NK  Liv 

(mlada skupina).  Ova Odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2016. godine.  

Ravnateljica će glede navedene odluke kontaktirati korisnike dvorane.   

 

Ad 4) Pitanja i prijedloga nije bilo. 
 

Sjednica je završena u 16.30 sati.  

 


