
 

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA  

 JURJA DOBRILE PAZIN 

KLASA:003-06/18-01/02 

UR.BROJ: 2163-21-02-18-2 

Pazin, 5. ožujka 2018. 

 

ZAPISNIK 

sa 17. sjednice  Školskog odbora održane 5. ožujka 2018. godine 

u 15,00 sati u uredu ravnatelja 

 

  

 Nazočni: Tatjana Močibob, predsjednica Školskog odbora, Silvana Blečić 

Stambulić,  Sandra Cotman-Tomac, Robert Gortan i Vinko Stihović, članovi  

Školskog odbora, te Josip Šiklić, ravnatelj, Branka Gržić, računovođa i Elide Jovičić, 

tajnica.  

Sjednici nisu nazočni: Anton Finderle  i Vedran Ivančić. 

Zapisnik vodi: Elide Jovičić, tajnica. 

Predsjednica Školskog odbora otvorila je sjednicu i za rad iste predložila sljedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Školskog odbora održane 

12. siječnja 2018. godine, 

2. Razmatranje  Financijskog izvješća za 2017. godinu, 

3. Razmatranje i donošenje Plana nabave za 2018. godinu, 

4. Donošenje prijedloga Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku 

2018./19. godinu, 

5. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu, 

6. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

AD-1) 

Na dostavljeni Zapisnik sa 16. sjednice Školskog odbora održane 12. siječnja 

2018. godine  nije bilo primjedbi te je isti prihvaćen. 

 

AD-2) 

Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu obrazložila je Branka Gržić.  

Ostvareni prihodi iznose 11.008.390 kuna. Prihodi iz Ministarstva čine 7.950.066 

kuna, prihodi iz Županijskog i gradskog proračuna  za financiranje decentraliziranih 

funkcija 1.797.974,00  kune, prihodi iz Gradskog proračuna 5.000,00 kuna. Rashodi 

iznose 11.546.105 kuna od čega rashodi za zaposlene: 8.723.671,  rashodi za materijal 

i energiju 579.926, rashodi za usluge 1.154.243, financijski rashodi 9.631 kuna te 

rashodi za nabavu dugotrajne imovine 568.662 kune.  

 

AD-3) 

Prijedlog Plana nabave obrazložila je Branka Gržić. Prema odredbama Zakona o 

javnoj nabavi Škola je obvezna donijeti Plan nabave, a donosi ga Školski odbor. U 
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prijedlogu Plana nabave  navedeni su svi planirani predmeti nabave u iznosima više 

od 20.000,00 kuna. Plan nabave objavljuje se na mrežnoj stranici Škole. 

Školski odbor je jednoglasno donio Plan nabave za 2018. godinu. 

 

AD-4) 

Na prijedlog ravnatelja Škole, Školski odbor je jednoglasno donio prijedlog 

Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku 2018./19. godinu u iznosu 

od 2.500 kuna. 

 

AD-5) 

Rahima Deković, na radnom mjestu spremačice,  koristi godišnji odmor od 20. 

veljače 2018. godine jer će od 3. travnja ostvariti pravo na starosnu mirovinu. Na 

njezino mjesto, ravnatelj je primio u radni odnos Emanuelu Selar, na određeno 

vrijeme do 15 dana, pa predlaže Školskom odboru davanje suglasnosti za 

zapošljavanje do dobivanja suglasnosti za popunjenje radnog mjesta od strane 

Ministarstva, a najduže do 60 dana prema odredbama Zakona. 

Školski odbor je jednoglasno dao prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora 

o radu sa Selar Emanuelom najduže do 20. travnja 2018. godine. 

 

 

Dovršeno u 16,00 sati. 

 

Zapisnik je sastavljen u dva (2) primjerka na dvije (2) stranice. 

 

 

 

          Zapisnik sastavila                            Predsjednica Školskog odbora 

               Elide Jovičić            Tatjana Močibob, dipl. oec. 

 

 

 

 


