
 

KLASA: 003-07/21-01-05 

URBROJ: 2158/46-01-21-4 

Osijek, 22. veljače 2021. 

 

Z A K LJ U Č A K    

 

sa 3. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je održana 

dana 22. veljače 2021. godine u prostorijama Škole s početkom u 14,00 sati. 

 

NAZOČNI: Ozana Tomić, Željko Ašperger – predstavnici iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika Škole 

          Mladen Matanić – predstavnik iz reda roditelja učenika Škole 

                     Goran Dijanović, Luka Kuduz, Željka Vrebac – predstavnici osnivača 

 

IZOČNI: -  

  

OSTALI NAZOČNI: Mira Antunović – voditeljica računovodstva, Mirela Jerković 

Serdarušić - tajnica Škole i zapisničarka. 

 

Tajnica Škola navodi kako ravnateljica nije u mogućnosti pristupiti sjednici zbog iznenadnog 

smrtnog slučaja. 

Predsjednik Školskog odbora, Goran Dijanović pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici 

nazočna potrebna većina članova Školskog odbora i predlaže sljedeći 

 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  

2. Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. 

3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu 

4. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 2) Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 



ODLUKU 

 

I. Usvaja se  Financijsko izvješće za 2020. godinu.  

II. Financijsko izvješće za 2020. godinu objavljeno je na službenoj stranici 

Škole.  

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 O POKRIĆU MANJKA PRIHODA OD  NEFINANCIJSKE IMOVINE 

 

I.  

Manjak Prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 78.567,50 kn pokriva se viškom prihoda 

od redovitog poslovanja-vlastiti prihodi i prihodi od participacije te se odobrava manjak prihoda 

od nefinancijske imovine na računu 92222, a za isti iznos se zadužuje višak prihoda poslovanja 

na računu 92211. 

 

II.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad 3) Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu 

 

Prezentiran je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu. 

 

 

Ad 6) Razno 

 

Ozana Tomić napomenula je kako nije zaprimila zapisnik s prethodne sjednice te zamolila da 

se isti obavezno šalje uz poziv na sljedeću sjednicu. 

 

Drugih pitanja i/ili primjedbi nije bilo. 

 

Sjednica završena  u 14,30 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Mirela Jerković Serdarušić    Goran Dijanović 

 

 


