SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/18-01/02
Urbroj: 2147-20-01-18-2
Makarska, 13. ožujka 2018. god.

Z A P I S N I K
OSME SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Datum i vrijeme: 07. ožujka 2018. g. u 13,00 sati
Mjesto: učionica/kabinet br. 17
Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Željko Matić, Angela Jović i Radmila Luketina.
Odsutni: Martina Mustapić, Joško Kosović i Matea Maslać Željko Matić
Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj, Zrinka Bokšić, voditeljica računovodstva i Tomo Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio slijedeći
dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice
2. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu
3. Razno

Predloženi dnevni red je bez primjedbi i nadopuna jednoglasno usvojen.
Ad1) Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s sedme sjednice, a kako
se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik.
Ad2) Predsjednik ŠO je otvorio drugu točku i dao riječ Zrinki Bokšić voditeljici računovodstva u školi.
Zrinka je prezentirala kratkim izvješćem poslovanje Škole u 2017. godini. Nakon izlaganja voditeljice
računovodstva za riječ se javio ravnatelj i ukratko se osvrnuo na poslovanje i potrebe škole.
Kako je voditeljica računovodstva iznijela da je na kraju 2017. godine Škola poslovala s iskazanim
viškom od cca 18.000.- kuna, Radmila Luketina je predložila da se ta sredstva upotrebe za sanaciju vlage
u frizerskom kabinetu i učionici u praktikumu kuharstva.
Kako nije bilo prijava za nastavak rasprave predsjedatelj je stavio na usvajanje Financijsko izvješće za
2017. godinu što su članovi Školskog odbora jednoglasno i usvojili.
Nakon usvajanja Financijskog izvješća za 2017. godinu predsjedatelj je pozvao članove Školskog odbora
da se izjasne o prijedlogu gospođe Luketina. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD3) Kako nije bilo prijedloga za raspravu pod točkom razno, predsjednik je završio sjednicu Školskog
odbora.
Sastanka je završen u 13, 40 sati.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

