
 

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA  
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 

 

 

Predsjedavatelj: 

Ime i prezime Potpis 

Predsjednica Školskog odbora  
Ivana Marin-Garac, prof.  

 

 

Naziv sastanka: 16. sjednica Školskog odbora 

 

1. 
Mjesto: 

Prirodoslovna i grafička škola 
Rijeka 

Početak: 17.00 

Dan i 
datum: 

četvrtak, 10. veljače 2022. Završetak: 17.40 

 

 
2. 

 
Prisutni: 

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

 

 
3. 

 
Odsutni: 

 
Ivo Matić, predstavnik Osnivača 
Petar Petrinić, predstavnik Osnivača 
oboje opravdali izostanak 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Dnevni red: 

 
Predloženi Dnevni red:  
1) Usvajanje zapisnika s 15. e-sjednice 
2) Usvajanje financijskog izvješća Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka za 
razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021.  
 
Na prijedlog ravnatelja Radenka Bradića dodana je točka 3) Razno pa  
utvrđeni Dnevni red glasi:  
 
1) Usvajanje zapisnika s 15. e-sjednice 
2) Usvajanje financijskog izvješća Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka za 
razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021.  
3) Razno 
 
 
 
 
 
 
 



Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad 1.  

 
Predsjednica Školskog odbora Ivana Marin-Garac, prof., utvrđuje da je poziv za 16. sjednicu s 
predloženim Dnevnim redom i materijalima za sjednicu poslan članovima na njihove 
elektroničke adrese uz poziv dana 4. 2. 2022.     
 
Predsjednica Školskog odbora utvrđuje da je nazočno pet članova Školskog odbora, što je 
većina od ukupnog broja članova i postoji potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje 
na ovoj sjednici. 
 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednica Školskog odbora utvrđuje da je na sjednici prisutna 
Mirjana Šalić, voditeljica računovodstva koja će članovima razjasniti financijsko izvješće.  
 
Ravnatelj je predložio da se u Dnevni red doda točka 3. Razno. Drugih prijedloga za izmjenom 
i dopunom Dnevnog reda nema, a svi su suglasni s prijedlogom ravnatelja. Slijedom navedenog 
predsjednica Školskog odbora proglašava utvrđeni Dnevni red:   
 
1) Usvajanje zapisnika s 15. e-sjednice 
2) Usvajanje financijskog izvješća Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka za razdoblje od 1. 1. 
do 31. 12. 2021.  
3) Razno 
 
Prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima Dnevnog reda redoslijedom koji je utvrđen 
u Dnevnom redu.  
 
Predsjednica utvrđuje da su svi članovi dobili zapisnik s 15. e-sjednice, nakon čega u kratko 
iznosi Odluke usvojene na toj sjednici. Članovi jednoglasno usvajaju zapisnik s 15. e-sjednice.   

 Zaključak  Zadužena osoba Rok 

1. Jednoglasno se utvrđuje Dnevni red.  
 
2. Usvaja se zapisnik s 15. e-sjednice, jednoglasno 

/ / 

Ad 2.  

 
Utvrđuje se da su članovima uz poziv dostavljeni Izvještaj proračuna, proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021 i bilješke uz financijski 
izvještaj. Prisutnim članovima na sjednici su predane bilješke u papirnatom obliku. Predsjednica 
Školskog odbora daje riječ voditeljici računovodstva Mirjani Šalić koja je prije svega objasnila 
sitne razlike u bilješkama dostavljenim putem e-maila i predanim na sjednici, koje su formalne 
naravi. Potom je članovima objasnila financijski izvještaj i bilješke po svim stavkama.  
Na upit predsjednice Školskog odbora Ivane Marin-Garac,  voditeljica računovodstva pojasnila 
je naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom te donacije u opremi koje su dane Školi, 
a od kojih su neke vezane za Globe projekt. Na upit članice Tanje Šego Miketa što je s 
doniranom opremom ukoliko se Globe projekt ne provede u određenoj godini, odgovoreno je 
da je donirana oprema vlasništvo Škole i nije vezana za realizaciju projekta. Članu Goranu 
Gotliboviću pojašnjen je manjak koji se pojavio na stavci „Tekuće pomoći-NCVVO“ te se kratko 
nastavila rasprava oko problematike priznavanja i podmirivanja putnih troškova za radne 
skupine pri NCVVO i mogućnosti avansnog plaćanja putnih troškova od strane Škole. U vezi 
stambene pričuve članici Tanji Šego Miketa odgovoreno je da je Škola obveznik plaćanja 
pričuve jer je prema zakonu pričuvu dužan plaćati vlasnik stana, što je u ovom slučaju Škola. 
Nadalje, predsjednici Školskog odbora je odgovoreno da se trošak javnog bilježnika odnosi na 
upis Statuta u sudski registar. Daljnjih pitanja i nejasnoća nije bilo. Voditeljica računovodstva 
navela je da za ovu sjednicu zbog obima posla nije stigla pripremiti i izvješće o izvršenom 
popisu imovine, pa je je usvajanje tog izvještaja najavila za buduću sjednicu.   
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. 
do 31. 12. 2021.   

/ / 

Ad  3.  



 
Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je obavijestio da je plan za 2022. godinu temeljem 
na troškovima iz 2021. i iznio je mišljenje da će se raditi o jednoj financijski kompleksnoj godini 
u kojoj se cijene energenata povećavaju, a budžet koji Škola dobiva od Osnivača ostaje isti, pa 
postoji realna opasnost da će se vlastita sredstva morati koristiti za ostvarivanje standarda, a 
ne za aktivnosti izvan standarda. Nadalje, obaviještava da je usvojen plan upisa za 2022./2023. 
godinu koji se razlikuje od ove šk. godine samo u tome što će se umjesto ekoloških tehničara 
upisivati kemijski tehničari. Također ističe da su u izradi novi standardi kvalifikacija tako da se 
u narednim godinama očekuju revizije postojećih programa i uvođenje nekih novih kvalifikacija. 
U Školi se planiraju radovi u prostoru arhive, kao što je zamjena drvenih ormara s metalnim 
policama i zamjena drvenog poda, kako bi arhiva bila u skladu s propisima koji se odnose na 
zaštitu građe u arhivi, prvenstveno od požara. Obavijestio je članove da se od 14. 2. uvodi 
mjera samotestiranja učenika da bi se izbjegle samoizolacije zdrave djece pa se provela kratka 
rasprava oko mogućih problema u provedbi mjere.  
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 / / 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Iva Štefanić Hlača, dipl.iur.   

 

KLASA:  600-01/22-01/03 

URBROJ: 2170-43-22-03 
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