
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 

VLADISLAVCI 
 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 10. sjednice Školskoga odbora održane 30. siječnja 2018. godine s početkom u 12.30 sati   

 

NAZOČNI: 5 ČLANOVA.  

IZOČNI: 2 ČLANA. 

Sjednici su nazočne i ravnateljica Marija Poje i računovotkinja Željka Lalović.     

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Školskoga odbora  

2. Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

Usvojen je dnevni red.  

Ad 1) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.   

Ad 2) Računovotkinja je podnijela  financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine ostvarili smo ukupan prihod u iznosu od 

3.099.605 kn, a rashod u iznosu od 3.061.202 kn. Ukupan višak prihoda poslovanja iznosi 

38.403 kn, uz višak prihoda iz 2016. u iznosu od 22.204 kn godinu smo završili s ukupnim 

viškom prihoda u iznosu od 60.607 kn.  

Izvor financiranja rashoda za zaposlene je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prihodi i rashodi 

za zaposlene su identični.  

Izvor financiranja materijalnih troškova, energenata, investicijskog održavanja i opremanja 

škole je Osječko – baranjska županija. Ove godine smo dobili namještaj za ured ravnatelja, pet 

računala za učenike te fritezu za školsku kuhinju.  

Treći izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi.  

Stanje novčanih sredstava na žiro računu škole i blagajni 31.12.2017. iznose 93.108 kn. Na ovaj 

iznos dodajemo uplatu za 12/2017. za školsku kuhinju u iznosu od 6.205 kn i uplatu za fotoćelije  

12/17. u iznosu od 179 kn koji su uplaćeni u siječnju 2018. te je sveukupan iznos novčanih 

sredstava 99.492 kn. 

Od toga iznosa 54.000 kn se odnosi na uplatu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

informatičku opremu koja će biti namjenski utrošena u 2018. godini pa iz toga proizlazi da je 

stvarno stanje novčanih sredstava na računu škole 45.492 kn.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor donosi Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2017. – 

31.12.2017. 

Ad 3) Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 


