
Zapisnik 15. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica 

održane u srijedu  27.  prosinca   2018. godine u 11.00 sati u školskoj knjižnici 

 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: Mirjana Golubić, Kristina Horvat Vargović,  Dubravko Milanović, 

Željana Hrgović-Šolc 

Odsutni članovi:  Zoran Dunđer,Sanja Kirin  i Inga Rebić-Vampovac –opravdano odsutni 

Ostali prisutni: Vladimir Reider ravnatelj škole, Ana Pilek računovotkinja i Milica Koletić, 

tajnica škole kao zapisničar. 

 

Predsjednik Školskog odbora Dubravko Milanović (u daljnjem tekstu predsjednik) pozdravio je 

prisutne. Utvrdio je  prisutnost četiri člana  Školskog odbora i mogu se donositi pravovaljane odluke.  

Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  14. sjednice Školskog odbora. Primjedbi na 

zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 14. sjednice Školskog odbora. 

Predsjednik je predložio dnevni red: 

       1.  Rebalans financijskog plana za 2018. godinu  

       2.  Usvajanje financijskog plana Industrijsko-obrtničke škole Virovitica za 2018. godinu s  

            projekcijom za 2020. i 2021. godinu  

       3.  Razno 

Primjedbi nije bilo i predsjednik je pozvao članove na glasovanje o predloženom dnevnom redu. 

Predsjednik je utvrdio da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. 

Otvorio je raspravu po točkama utvrđenog dnevnog reda. 

 

Ad1 ) 

Obrazloženje rebalansa financijskog plana dala je Ana Pilek  

Rebalans financijskog plana potrebno je napraviti zbog promjena u stavkama financijskog plana za 

2018.godinu. 

Pisani materijali za rebalans financijskog plana prihoda i rashoda za 2018. godinu prilažu  se zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

Pitanja nije bilo i predsjednik je prijedloga za Odluku o rebalansu financijskog plana za 2018. godinu 

dao na glasovanje. 

Predsjednik je utvrdio da su članovi Školskog odbora jednoglasno donijeli Odluku o rebalansu 

financijskog plana za 2018. godinu. 

 

Ad2) 

Obrazloženje je dala Ana Pilek.  

Materijali za financijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu i procjena za 2020. i 2021. 

prilažu se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

U tablicama su prikazani planovi za 2019. godinu te projekcija plana  za 2020. i 2021.godinu. 

Prijedlog financijskog plana napravljen je prema 2018. godini. 

Pitanja nije bilo i predsjednik je financijski plana za 2019. godinu dao na glasovanje. 

Predsjednik je utvrdio da su članovi Školskog odbora jednoglasno prihvatili financijski plan 

Industrijsko-obrtničke škole Virovitica za 2019. godinu i projekcije financijskog plana za 2020. i 2021. 

godinu 

 

Ad 3) 

Ravnatelj škole  upoznao je članove Školskog odbora o  novčanim sredstvima koje je škola dobila  od 

našeg ministarstva. Sredstva su dobivena za opremu i  nastavna sredstava za kemiju, biologiju i fiziku. 

Pitanja više nije bilo. Sjednica je završena u 11.30. 

 

 

Zapisničar                                                                                  Predsjednik Školskog odbora 

 

 

Milica Koletić, dipl. ing.                                                          Dubravko Milanović, dipl. ing. 

 

 

KLASA: 003-06/18-01/10 

URBROJ: 2189-35-01-18-2 

Virovitica, 27. prosinca 2018. 


