
1 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 

 

KLASA: 003-06/21-01/02 

URBROJ: 2125/37-04-21-01 

Otočac, 18. veljače 2021.  

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

sa 6. sjednice Školskog odbora Srednje škole Otočac 

održane 18. veljače 2021. godine s početkom u 14:00 sati 

u prostoru Srednje škole Otočac, Ćirila i Metoda br. 2 

 

Nazočni članovi: Kristina Bićanić, Vlatka Gašparović, Maja Pezelj Mandarić, Damir Rogić, 

Hermina Rznić, Ana Šporčić 

 

Opravdano izostali: Štefica Bunjevčević 

 

Nazočno je 6 članova. 

 

Ostali nazočni: Adela Rukavina - ravnateljica Škole, Darko Odorčić, voditelj računovodstva 

 

Zapisničarka: Snježana Oršanić 

 

Predsjednica Školskog odbora, gospođa Maja Pezelj Mandarić, pozdravlja prisutne i utvrđuje da je 

na sjednici prisutno šest članova Školskog odbora. 

Predsjednica Školskog odbora napominje da se 3. točka dnevnog reda (Razmatranje odluke o 

raspodjeli rezultata poslovanja iz 2020. godine te donošenje odluke o istom) miče iz dnevnog reda i 

ostavlja za sljedeću sjednicu Školskog odbora jer je voditelj računovodstva bio bolestan pa nije 

imao dovoljno vremena sastaviti ovu odluku. 

 

Predsjednica Školskog odbora predlaže sljedeći  

 

Dnevni red 

 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje Financijskog izvješća Srednje Škole Otočac za 2020. godinu te 

donošenje odluke o istom 

3. Razmatranje Zahtjeva ravnateljice za suglasnost za zasnivanje radnog odnosa 

temeljem natječaja od 21. siječnja 2021. godine te donošenje odluke o istom 

4. Razmatranje Zamolbe MNK Otočac te donošenje odluke o istoj 
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5. Razmatranje Zamolbe društva DAMI d.o.o. te donošenje odluke o istoj 

6. Razmatranje pisma namjere Pučkog otvorenog učilišta Zagreb te donošenje odluke o 

istom 

7. Razmatranje podneska Krešimira Burušića te donošenje odluke o istom 

8. Možebitno 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 1. Zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen 

Ad 2. Školski odbor jednoglasno prihvaća Financijsko izvješće Srednje škole Otočac za 2020. 

godinu. 

Ad 3. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno 

vrijeme s gospođom Vericom Rogić za obavljanje poslova spremačice - 40 sati tjedno. 

Ad 4. Školski odbor jednoglasno donosi odluku da se MNK Otočac omogući pohrana opreme do 1. 

lipnja 2021. godine. Nakon tog roka moraju se ukloniti iz Školske sportske dvorane. 

Ad 5. Školski odbor jednoglasno donosi odluku da se društvo DAMI d.o.o. oslobodi plaćanja najma 

prostora u 7. i 8. mjesecu 2021. godine, a za ostalo je potrebno podnijeti zahtjev za izmjenu stavki 

ugovora. 

Ad 6. Školski odbor jednoglasno donosi odluku o najmu učioničkog prostora Pučkom otvorenom 

učilištu Zagreb za provođenje osposobljavanja za poslove knjigovođe. 

Ad 7. Školski odbor jednoglasno donosi odluku da se odbija zahtjev za prodajom stambene jedinice 

u ulici Bartola Kašića 6. 

Ad 8. Predsjednica Školskog odbora otvara raspravu. Ravnateljica članove Školskog odbora 

informira da trenutno nastava ide po A modelu. Također napominje da su provedena natjecanja. 

 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednica Školskog odbora pozdravlja prisutne i završava sjednicu. 

 

Završeno u 15:15 sati. 

 

 

Zapisničarka              Predsjednica Školskog odbora 

 

Snježana Oršanić      Maja Pezelj Mandarić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 


