
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 

VLADISLAVCI 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 38. sjednice Školskoga odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci održane 27. siječnja 

2017. godine s početkom u 12.00 sati  

 

NAZOČNI:  4 člana   

IZOČNI: 3 člana 

 

Sjednici je nazočna i ravnateljica, knjižničarka, računovotkinja i tajnica.    

Predsjednica Školskoga odbora utvrđuje nazočnost članova za pravovaljano odlučivanje i 

predlaže                                           
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Školskoga odbora – predsjednica 

2. Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine – ravnateljica 

3. Zapisnik Povjerenstva za otpis fonda školske knjižnice – knjižničarka 

4. Pitanja i prijedlozi – predsjednica  

 

Usvojen je dnevni se red.  

Ad 1) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.  

Ad 2) Ukupni prihodi poslovanja iznose 3.174.499 kn, a ukupni rashodi poslovanja iznose 

3.095.030 kn te višak prihoda poslovanja iznosi 79.419 kn. Ukupan manjak poslovanja iz 2015. 

godine iznosi 57.215 kn. Ukupan višak prihoda poslovanja 2016. godine iznosi 22.204 kn. 

Stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 35.595 kn, obveze prema 

dobavljačima su 14.091 kn, koje su podmirene u siječnju 2017. (od sredstava Županije) i 

potraživanja za izlazni račun u iznosu 700 kn.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor donosi Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 

31.12.2016.   

Ad 3) Knjižničarka Željka Mađer izvijestila je o radu povjerenstva za otpis knjižnične građe 

radi pročišćivanja knjižničnog fonda. Prama Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe 

Gradskoj knjižnici Osijek i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu se dostavlja popis 

građe koji se predlaže za otpis.    
Sukladno zapisniku povjerenstva za otpis, nakon pregleda fonda školske knjižnice Osnovne škole 

Mate Lovraka, Vladislavci, konzultacije sa stručnim aktivima nastavnika, predlaže Školskom odboru 

da se  

   33 zastarjelih knjiga s popisa 

     21 dotrajala knjiga s popisa 

     - nevraćenih od - do (unatoč višekratnim usmenim i pisanim opomenama,  

intervenciji razrednika i osobnih potraživanja u roditelja) 

21 uništena knjiga s popisa 

otpišu iz knjižnog fonda. Ukupna vrijednost predloženog otpisa iznosi 574,48 kn 

Školski odbor jednoglasno (s 4 glasa ZA) donosi  

ODLUKU 

o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice u vrijednosti 574,48 kn. 

 

Sjednica je završena u 12.40 sati.  

 

 

 


