
ZAPISNIK –  

20.  SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

održana 03. veljače 2021. u 17,00 sati 

Prisutni: 

1. Jasna Ivasić 

2. Anka Savić 

3. Agata Torbica 

4. Mate Ćurić 

5. Slavko Antolić 

ravnateljica  škole Asja Jelaković 

voditeljica računovodstva Maja Medić 

tajnica Škole Andrea Novak 

 

 

Predsjednica Školskog odbora konstatira da postoji  kvorum za održavanje sjednice. Svima su pozivi 

upućeni emailom. Sjednica se održava uz pridržavanje svih zadanih epidemioloških uvjete (dostanca, 

maske) 

 

 

 

Dnevni red: 

-  verificiranje zapisnika s prošlih sjednica -02.09. sjednica održana u Školi, i on line sjednice 14.10., 

30.11.,10.12., 30.12. 

- financijski izvještaj za razdoblje 01. 01. 2020. – 31. 12. 2020. godine 

- Odluka o raspodjeli rezultata u 2020. godini 

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu 

- Izvješće  Ravnateljice o stanju sigurnosti u Ustanovi 

- Razno 

 

 

 

 

Ad.1. 

- Čitaju se  se Zapisnici s gore navedenih sjednica -  02.09. sjednica održana u Školi, i on line sjednice 

14.10., 30.11.,10.12., 30.12. 

 Nitko nema primjedbi. 

 Odluka:  jednoglasno se donosi odluka kojom se usvajaju  zapisnici s gore navedenih sjednica 

 

Ad. 2. 

 Maja Medić, voditeljica računovodstva  čita Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za 

razdoblje od 01. 01. 2020. – 31. 12. 2020. (Prilog 1)  

Prihodi 16.590,434,00 izdaci 15.943,000,00. Škola je ostvarila 91.196.000,00 kn pozitivnog poslovanja. 

Cijena sanacije Škole nakon potresa iznosila je 1.300.000,00 kn. Iznos prihoda od smještaja učenica u 

učeničkom domu je pao jer dom nije radio za vrijeme izvođenja nastave on line.   

Nitko nema pitanja. Pristupa se glasanju. Pitanje glasi: “Tko je za donošenje Izvještaj o prihodima, 

rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. 01. 2020. – 31. 12. 2020.“ svi su za. Nema suzdržanih.  

Odluka:jednoglasno se donosi Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 

od 01. 01. 2020. – 31. 12. 2020. 

 

Ad. 3.  

Maja Medić čita Odluku o raspodjeli rezultata u 2020. godini. (Prilog 2).  

Nitko nema pitanja. Pristupa se glasanju:“ Tko je za donošenje Odluke o raspodjeli rezultata? Svi su za. 

Nema  suzdržanih.  

Odluka: jednoglasno se donosi Odluka o raspodjeli rezultata u 2020. godini.  

 



Ad. 4. 

Maja Medić čita Izvještaj o izvršenju financijskog plana u godini 2020. (Prilog 3).  

Napominje da je ostupanje od izvršenja prihvatljivo u vijednostima od cca 10% te napominje da je Škola za 

medicinske sesetre Mlinarska u tim okvirima. 

Nitko nema pitanja. Pristupa se glasanju. Pitanje glasi: “Tko je za donošenje Izvještaja o izvršenju 

financijskog plana za godinu 2020.?“  Svi su za. Nema suzdržanih.  

Odluka: jednoglasno se donosi Izvještaj o izvršenju financijskog plana za godinu 2020. 

 

Ad. 5.  

Ravnateljica podnosi godišnje izvješće o stanju sigurnosti u Školi za medicinske sestre Mlinarska u kojem 

napominje da osim potresa i Covida 19, drugih ugroza nije bilo.  

Nastava se odvijla on line, od prošlog tjedna nastavu u školi pohađaju samo peti razredi koji su prvi dan 

imali vježbu evakuacije u slučaju potresa. Kad se na nastavu vrate ostali razredi prvi dan će također imati 

vježbu evakuaciju.   

Nitko nema pitanja. Pristupa se glasanju. Pitanje glasi: “Tko je za prihvaćanje Izvješća Ravnateljice o stanju 

sigurnosti u Školi za medicinske sestre Mlinarska u godini 2020?“ Svi su za. Nema suzdržanih.  

Odluka: jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti u Školi za medicinske 

sestre Mlinarska u godini 2020. 

 

Ad 6. 

Ravnateljica upoznaje Školski odbor s nepodmirenim, teško naplativim potraživanjima koje Škola za 

medicinske sestre Mlinarska ima prema učenicama koje su bile smještene u učeničkom domu Škole. 

Radi se o potraživanju od 6.900,00 kn iz godine 2012. od učenice KM koja je vrlo slabog obiteljskog 

socijalnog statusa, i potraživanju od 690,00 kn od učenice MD. 

Ravnateljica napominje da se radi o vrlo siromašnim obiteljima s nezaposlenim roditeljicma, dok tajnica 

ističe da su potraživanja već u zastari. 

Nitko nema pitanja. Pristupa se glasanju. Pitanje glasi:“Tko je za otpis potraživanja u visini od 6900,00 kn i 

690,00 kn od učenica KM i MD?Svi su za. 

Odluka:  jednoglasno se donosi odluka o otpisu potraživanja u iznosu od 6.900,00 kn i 690,00 kn 

od učenica KM i MD. 

  

 

Tajnica obrazlaže potrebu zapošljavanja na radno mjesto stručnog učitelja/učiteljice zamjene za bolovanje i 

to dva radnika. Natječaj je bio raspisan u trajanju od 8 dana od 15.- 23. siječnja 2021. godine i javilo se 

ukupno 5 kandidatkinja od kojih četiri nisu željele zaposliti se na radno mjesto na određeno vrijeme već su 

se na natječaj javile sa željom za stalnim radnim mjestom. Jedna kandidatiknja zadovoljava uvjete natječaja 

pa će biti zaposlena dok će se potrebe drugog radnog mjesta (bolovanje kolegice NT) pokrivati i nadalje 

zamjenama od strane postojećih zaposlenika Škole. Nitko nema pitanja. Pristupa se glasanu. Pitanje 

glasi:“Tko je za zapošljavanje DM na određeno vrijeme-zamjena za bolovanje za MN, puno radno vrijeme?“ 

Svi su za. 

Odluka: jednoglasno se donosi odluka o  zapošljavanju DM na radno mjesto stručno 

gučitelja/učiteljice puno  određeno radno vrijeme 

 

 

Ravnateljica obrazlaže potrebu za donošenjem Odluke naplati troškova smještaja u učeničkom domu škole 

za siječanj, za učenike koji dolaze s potresom pogođenih područja, kao i za učenike koji u domu nisu 

boravili radi provedbe nastave po C modelu, te za maturantice koje su u domu boravile od 17. 01. 2021. 

Sukladno naputku MZO  učenice s potresom pogođenih područja oslobađaju se plaćanja troškova smještaja i 

režijskih troškova u učeničkom domu.  

Učenice koji radi provedbe modela nastave po C modelu u učeničkom domu nisu boravile, oslobađaju se 

plaćanja smještaja te su dužne platiti smao iznos režijskih troškova od 315,00 kn mjesečno.  

Učenice  petih razreda koje su u učeničkom domu boravile samo nakon početka provedbe nastave po A 

modelu, tj. od 17. siječnja 2021., zadužuju se za plaćanje iznosa režijskih troškova plus iznos od 10,50 kn po 

danu provedenom u učeničkom domu.  



Odluka: jednoglasno se donosi Odluka o naplati troškova smještaja i režijskih troškova u 

učeničkom domu Škole za medicinske sestre Mlinarska za siječanj.  

Učenice s potresom pogođenih područja solobađaju se obveze plaćanja smještaja u učeničkom domu i 

režijskih troškova. 

Učenice koje u učeničkom domu nisu boravile oslobađaju se obveze plaćanja iznosa od 630,00 kn i 

zadužuju se na plaćanje iznosa režijskih troškova od 315,00 kn. 

Maturantice i ostale učenice koje su u učeničkom domu boravile dio mjeseca, oslobađaju se obveze 

plaćanja smještaja u učeničkom domu od 630,00 kn i zadužuju se za plaćanje iznosa režijskih 

troškova od 315,00 kn plus 10,50 kn po danu boravka u učeničkom domu.  

 

 

Dovršeno 18,30 sati 

Zapisnik Andrea Novak, dipl.iur.      

Zapisnik istaknut na oglasnu ploču škole 9. veljače 2021. 

 

        Predsjednica školskog odbora 

        Jasna Ivasić, v.m.s. 

 

        ___________________________ 

 

 

Klasa: 602-03/21-23/23 

Ur.broj:251-303-02-21-01-01 

 


