
ŠKOLA: 

 

KLASA:  

URBROJ:   

 

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE  

ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Datum održavanja sjednice:  Vrijeme početka sjednice:   

Mjesto održavanja sjednice:  

Na sjednici su nazočni:  

 

 

 

 

Sa sjednice su opravdano odsutni:  

 

Sa sjednice su neopravdano odsutni: 

 

Popis osoba koji nisu članovi, a prisustvuju sjednici:  

 

Predsjedavatelj sjednice:  Zapisničar: 

Utvrđivanje kvoruma:  

 

 

Presjedavatelj predlaže slijedeći dnevni red: 

Dnevni red sjednice:  

1. Usvajanje zapisnika o radu 21. sjednice Školskog odbora 

2. Odluka o raspodjeli rezultata. (Izvjestitelji: voditeljica računovodstva i v.d. ravnatelja) 

3. Usvajanje rebalansa. (Izvjestitelji: voditeljica računovodstva i v.d. ravnatelja) 

4. Molba za oslobađanje plaćanja participacije za učenicu J.Š. 

5. Razno 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

20.06.2022. 13,00 sati 

Galerija glazbene škole 

Mira Đukić Milašević, Ivan Bartulović i Sanja Ilić 

 

 

 

 Davor Jelavić Šako, v.d. ravnatelja 

Jelka Popović 

Zvonko Močić, dr. med. 

007-04/22-02/4 

2155-1-12-04-22-2 

Gordana Mandalinić-Tičinović 

Prisutno 4 / 7 članova. 
Mogu se donositi 
pravovaljane odluke 
 

Osnovna glazbena škola 
„Lovro pl. Matačić“ Omiš 

 

Zvonko Močić, Vanda Ferić, Gordana Mandalinić-Tičinović, Paula Tomas 



Tijek sjednice po točkama dnevnog reda:  

Ad 1.  

Predsjedavatelj pita jesu li članovi ZA, SUZDRŽANI ili protiv usvajanja zapisnika 21. sjednice Školskog 
odbora.  

REZULTATI GLASANJA: 4/4 prisutnih članova su  ZA 

ZAKLJUČAK: Usvaja se zapisnika o radu 21. sjednice Školskog odbora. 

Ad 2.  

Voditeljica računovodstva izvještava o rezultatu poslovanja nakon izvršene raspodjele rezultata te 
eliminacije manjka od nefinancijske imovine i o utrošku viška prihoda poslovanja kako je navedeno u 
tekstu prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata proračuna OGŠ „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2022. g. 

Predsjedavatelj pita jesu li članovi ZA, SUZDRŽANI ili PROTIV donošenja Odluke o raspodjeli 
rezultata proračuna OGŠ „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2022. g. kako je navedeno u prijedlogu teksta 
Odluke koji su članovi dobili uz poziv na sjednicu.  

REZULTAT GLASOVANJA:      4/4 članova su ZA  

ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata proračuna OGŠ „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 
2022. g. kako je navedeno u prijedlogu teksta Odluke koji su članovi dobili uz poziv na sjednicu.  

Ad 3. 

Voditeljica računovodstva izvještava kako je navedeno u materijalima vezano za rebalans proračuna koji 
su članovi dobili uz poziv na sjednicu. 

Predsjedavatelj pita jesu li članovi ZA, SUZDRŽANI ili PROTIV donošenja Odluke o usvajanju 
rebalansa. 

REZULTAT GLASOVANJA:      4/4 članova su ZA  

ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o usvajanju rebalansa. 

Ad. 4. 

V.d. ravnatelja izvještava kako je zaprimljena molba od strane roditelja J.Š. Naime, u molbi stoji da zbog 
bolesti učenica nije bila u mogućnosti pohađati glazbenu školu te se moli da se oslobodi od plaćanja 
participacije za to razdoblje. 

Predsjedavatelj pita jesu li članovi ZA, SUZDRŽANI ili PROTIV donošenja Odluke o oslobađanju 
participacije za učenicu J.Š. 

REZULTAT GLASOVANJA:      4/4 članova su ZA  

ZAKLJUČAK: Donosi se Odluka o oslobađanju participacije za učenicu J.Š. 

Nema pitanja, nema prijedloga. 

Završeno u 14,00 sati. 

Potpis predsjedavatelja sjednice         Potpis zapisničara sjednice:  

__________________________      _________________________ 
     Zvonko Močić, dr. med.                                               Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur. 
 


