
Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

Zapisnik o radu 16. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 27.01.2017. godine (petak) u 13,30 sati u prostorijama škole 

 
 
Početak: 13,30 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača – predsjednik školskog odbora 
Milena Popović – predstavnik roditelja 
Vanda Ferić – član iz reda radnika 
Ivana Glibota – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Sanja Ilić, član osnivača 
Ivan Bartulović, član osnivača 
Mira Đukić Milašević, član iz reda učitelja 
 
Predsjednik Školskog odbora gosp. Zvonko Močić otvara sjednicu Školskog odbora i 
konstatira da je prisutan potreban broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.  
Nakon toga predlaže Dnevni red koji se nalazi uz poziv na sjednicu: 
 

1. Usvajanje zapisnika o radu 15. sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje godišnjeg obračuna (Financijski izvještaj) na prijedlog ravnatelja.  

 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 15. sjednice Školskog odbora nema primjedbi. 
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 15. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Predsjednik školskog odbora traži od voditeljice računovodstva da objasni bitne stavke 
vezane za financijsko izvješće. Voditeljica računovodstva objašnjava kako je navedeno u 
Financijskom izvješću koji je dan na uvid članovima školskog odbora. Osobito ističe višak 
prihoda od 129.503,00 kn te iznos imovine od 61.350,00 kn. Nadalje naglašava da je u 
financijskom izvješću bilješka u kojoj je navedeno da nije još prenesena imovina od strane 
Centra za kulturu. 
 
Članovi školskog odbora nemaju nikakvih pitanja te jednoglasno donose: 
 

O D L U K A 
 

Usvaja se godišnji obračun (Financijski izvještaj) Škole za 2016. godinu, na način kako je 
predložen od strane ravnatelja, te obrazložen od strane voditeljice računovodstva.  
 
Nema daljnjih prijedloga. 
 
Završetak: 13,45 sati 
 
 



Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

KLASA: 003-08/17-01/36 
URBROJ: 2155/1-12-17-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 
 




