
 

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA  
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SASTANKA 

 

 

Predsjedavatelj: 

Ime i prezime Potpis 

Predsjednica Školskog odbora  
Ivana Marin-Garac, prof.  

 

 

Naziv sastanka: 17. sjednica Školskog odbora 

 

1. 
Mjesto: 

Prirodoslovna i grafička škola 
Rijeka 

Početak: 17.05 

Dan i 
datum: 

utorak, 8. ožujka 2022. Završetak: 18.07 

 

 
2. 

 
Prisutni: 

 
Ivana Marin-Garac, predstavnica Nastavničkog vijeća, predsjednica 
Školskog odbora 
Tanja Šego Miketa, predstavnica radnika, zamjenica predsjednice  
Anja Del Vechio, predstavnica Vijeća roditelja 
Đuro Dragosavac, predstavnik Osnivača 
 
Ravnatelj Radenko Bradić  
Mirjana Šalić, voditeljica računovodstva  
Štefanić Hlača Iva, tajnica (zapisničarka)  
 

 

 
3. 

 
Odsutni: 

 
Goran Gotlibović predstavnik Nastavničkog vijeća  
Ivo Matić, predstavnik Osnivača 
Petar Petrinić, predstavnik Osnivača 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Dnevni red: 

 
Predloženi Dnevni red:  
1) Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice 
2) Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu  
3) Usvajanje izvještaja o izvršenju financijskog plana Prirodoslovne i 
grafičke škole Rijeka za 2021. godinu  
4) Izvješće o izvršenom popisu imovine, na znanje  
5) Donošenje Odluke o mogućnosti podmirivanja troškova državnih i 
županijskih natjecanja iz prihoda s osnova naknade za povećane 
troškove obrazovanja 
6) Donošenje Odluke o načinu korištenja sredstava s osnova najma 
stana i stanarskog prava 
7) Utvrđivanje prijedloga odluke o visini iznosa za povećane troškove 
obrazovanja u školskoj godini 2022./2023. i o određivanju troškova 
školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije u 
školskoj godini 2022./2023. 
8) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup učionica-
kemijskih laboratorija, na prijedlog ravnatelja.   
9) Razno  
 
 



Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad 1.  

 
 

 Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
1. Jednoglasno se utvrđuje Dnevni red.  
 
2. Usvaja se zapisnik sa 16. sjednice, jednoglasno 
 

/ / 

 
Ad 2., 3, i 4.  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. i 
pokriću od manjka nefinancijske imovine iz viška 
prihoda poslovanja.  
 
Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana 
Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka za 2021. 
godinu.  
 
Školski odbor je suglasan da se voditeljici 
računovodstva iz vlastitih sredstava isplaćuje 40 
sati prekovremenog rada.     
 
Izvješće o izvršenom popisu imovine, prima se na 
znanje 
 

/ / 

Ad 5.  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Donosi se Odluka kojom se određuje da se 
troškovi sudjelovanja na državnim i županijskim 
natjecanjima koje ne osigurava i ne podmiruje 
osnivač ili Agencija za odgoj i 
obrazovanje/Agencija za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih, mogu podmiriti iz naknade 
za povećane troškove školovanja.  
  
 

/ / 

Ad 6.  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Donosi se Odluka da se prihodi od korištenja 
stanova u vlasništvu Škole i prihodi od uplata 
nositelja stanarskog prava, koriste za podmirivanje 
troškova održavanja stanova, kao i troškova 
održavanja školske zgrade za koje nisu osigurana 
sredstva od strane osnivača. 
 

/ / 

Ad 7.  

 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Donosi se PRIJEDLOG ODLUKE 
o visini iznosa za povećane troškove obrazovanja 
u školskoj godini 2022./2023. kojim visina iznosa 
za povećane troškove obrazovanja iznosi 250,00 
kn godišnje po učeniku svakog razreda za 
programe:  

tajnica  
nakon potpisa 

odluka  



-  Kemijski tehničar, Ekološki tehničar, Medijski 
tehničar, Web dizajner, Grafički urednik dizajner, 
Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade, 
Intermedijski fotograf i  Prirodoslovna gimnazija. 
  
 
Donosi se PRIJEDLOG ODLUKE 
o određivanju troškova školovanja kandidata 
stranih državljana u školskoj godini 2022./2023. 
kojim trošak školovanja kandidata stranih 
državljana iz zemalja određenih Pravilnikom o 
elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis 
u I. razred srednje škole, koji ne ispunjavaju uvjete 
za oslobođenje od plaćanja troškova školovanja 
propisane navedenim Pravilnikom, iznosi 7.000,00 
kn godišnje.  
 
Ovi prijedlozi uputiti će se Osnivaču radi dobivanja 
suglasnosti.  
 
 

Ad 8. 

 

Zaključak 

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup učionice - kemijskih 
laboratorija 208 i 303, kojeg će Škola objaviti na svojim mrežnim stranicama, s minimalnim 
početnim iznosom od 60,00 kn po satu.    
 
Za provedbu natječaja imenuje se Povjerenstvo u sastavu:  
 1. Đuro Dragosavac, član Školskog odbora iz reda predstavnika osnivača 
 2. Goran Gotlibović, prof.  
 3. Irena Sabo, prof.  
 
 

Ad 9.  

 
    

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Iva Štefanić Hlača, dipl.iur.   

 

KLASA:  600-01/22-01/04 

URBROJ: 2170-43-22-09 

 
OB-004 


