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REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 

 

KLASA: 007-04/22-01/02 

URBROJ: 2125/37-04-22-03 

Otočac, 25. ožujka 2022. 

 

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

s 18. sjednice Školskog odbora Srednje škole Otočac održane 25. ožujka 2022. godine 

s početkom u 13:00 sati u prostoru Srednje škole Otočac, Ćirila i Metoda br. 2 

 

Nazočni članovi: Vlatka Gašparović, Maja Pezelj Mandarić, Damir Rogić, Renata Hodak, Vera 

Atalić, Katarina Ostović Cvitković 

 

Opravdano izostali: Štefica Bunjevčević 

Nazočno je 6 članova. 

 

Ostali nazočni: Adela Rukavina - ravnateljica Škole, Slavica Glumičić – voditeljica računovodstva 

 

Zapisničarka: Snježana Oršanić 

 

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

na sjednici prisutno 6 članova Školskog odbora. 

Predsjednica Školskog odbora predlaže sljedeći 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje Financijskog izvješća za 2021. godinu te donošenje odluke o istom 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021. godine 

4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu te donošenje 

odluke o istom 

5. Razmatranje Prijedloga Odluke o otpisu i isknjižavanju potraživanja sa stanjem na dan 

31. 12. 2021. godine te donošenje odluke o istom 

6. Razmatranje zahtjeva za razrješenje jednog člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda 

nastavnika i stručnih suradnika te donošenje odluke o istom 

7. Razmatranje zamolbe RK „Gospić“ te donošenje odluke o istom 

8. Možebitno 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
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Ad 1. Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen.    

 

Ad 2. Školski odbor jednoglasno prihvaća Financijsko izvješće Srednje škole Otočac za 2021. 

godinu. 

 

Ad 3. Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021. godine. 

 

Ad 4. Školski odbor jednoglasno prihvaća Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu. 

 

Ad 5. Predsjednica Školskog odbora prepušta riječ gospođi Slavici Glumičić koja Školski odbor 

upoznaje s tim da je u skladu sa člankom 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu i Zapisnika o izvršenom popisu obveza i potraživanja u kojem je Povjerenstvo za 

popis utvrdilo zastarjela potraživanja i potraživanja koja su za otpis zbog nemogućnosti naplate 

istih, ravnateljica Škole dužna dati prijedlog Školskom odboru za donošenje Odluke o otpisu 

potraživanja. Sve što je ušlo u zastaru potrebno je isknjižavati da ne opterećuje poslovne knjige. Sva 

predložena potraživanja za otpis su zastarjela i neće se moći naplatiti. Gospođu Renatu Hodak 

zanima kako je došlo do toga da su ovi iznosi otišli u zastaru. Gospođa Glumičić napominje da se 

navedeni iznos potraživanja od 187.651,00 kn odnosi na polaznike obrazovanja odraslih od prije 

2014. godine koja su ušla u zastaru te ih se treba otpisati. Potraživanja nisu iskazana po partnerima 

jer ih se do 2009. nije vodilo po partnerima i odmah su im izdavani računi u ukupnom iznosu za 

cijelo školovanje, a dosta njih je odustalo čim su sklopili ugovore pa je zato nastao taj iznos od 

187.651,00 kn za otpis. Ostali iznosi dio su obrazovanja odraslih, dio za najam dvorane, a dio se 

odnosi na dugovanja za učenički dom koja nisu naplaćena. Zakonska obveza čelnika Škole je da 

predloži zastarjela potraživanja za otpis. Gospođu Renatu Hodak zanima što je poduzeto da se ti 

iznosi naplate. Gospođa Glumičić napominje da se redovito šalju opomene i otvorene stavke. 

Korisnici I. K. poslana je i ovrha, ali potraživanje nikada nije naplaćeno. Ravnateljica napominje da 

je potraživanje od MNK za najam dvorane također moralo biti otpisano jer se nije bilo moguće 

naplatiti. Bivši župan im je obećao plaćanje duga, ali nije. Novi župan nije želio platiti tako da je 

sve otišlo u zastaru i moralo se otpisati. Imamo i učenika u domu čiji roditelji nisu platili više 

računa za smještaj i dali smo im rok da podmire troškove do kraja mjeseca. Ako ne podmire, učenik 

će morati napustiti dom. Ravnateljica napominje da mjere nisu popularne, ali nema lijepog načina 

za naplatu duga. Nakon provedene rasprave gospođa Renata Hodak predlaže da se donošenje ove 

odluke odgodi za sljedeću sjednicu da im se za svakog navedenog dužnika naznači točno po kojoj 

osnovi duguju i koje su mjere poduzete da bi se dug naplatio. Predsjednica Školskog odbora 

napominje da se donošenje odluke o otpisu i isknjižavanju potraživanja odgađa za 19. sjednicu. 

 

Ad 6. Školski odbor jednoglasno donosi odluku o razrješenju gospodina Damira Rogića iz 

Povjerenstva za kvalitetu iz reda nastavnika i stručnih suradnika. 

 

Ad 7. Školski odbor jednoglasno donosi odluku kojom se Rukometnom klubu „Gospić“ odobrava 

korištenje sportske dvorane Srednje škole Otočac do 31. svibnja 2022. godine kao što je navedeno u 

zamolbi.  

 

Ad 8. Predsjednica Školskog odbora napominje članovima da se nastoji da vrijeme održavanja 

sjednica Školskog odbora odgovara svima. Zadnji je put bio problem skupiti kvorum za održavanje 
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sjednice. Napominje da ne bi trebalo biti teško odazvati se na sjednicu s obzirom na preuzetu 

odgovornost. Gospođa Renata Hodak napominje da nitko nije neodgovoran prema preuzetoj 

dužnosti člana školskog odbora, a i ovo je prvi put da nije bilo kvoruma. Sve članice koje nisu bile 

prisutne imale su već unaprijed dogovorene obveze za taj dan. Predsjednica Školskog odbora 

napominje da se najteže uskladiti s članicom iz Vijeća roditelja jer joj zbog posla ne odgovara 

vrijeme sjednica. Gospođa Katarina Ostović Cvitković pita mogu li se neke kraće sjednice održati u 

obliku e-sjednice. Predsjednica Školskog odbora napominje da će ispitati tu mogućnost. 

Gospođu Renatu Hodak zanima da li se je razmišljalo o otvaranju novih programa i smjerova koji bi 

se ponudili učenicima. Ravnateljica odgovara da su 4. ožujka 2022. godine imali sastanak u 

Županiji na kojem je rečeno da bi se trebalo ići na smanjivanje razrednih odjela. Ravnateljica 

napominje također da je imala namjeru otvaranja razrednog odjela za frizere, ali je prije svega 

potrebno opremiti praktikum koji bi izgledao kao frizerski salon i opremanje bi stajalo od 

800.000,00 kn pa i više. Trebalo bi najprije uložiti sredstva, a onda čekati odobrenje programa. 

Ravnateljica također napominje da mi nemamo dovoljno stručnog kadra, a kada se traži otvaranje 

novog programa potrebno je imenom i prezimenom navesti osobu koja će biti zaposlena. 

Ravnateljica napominje da smo sretni i s ovim brojem učenika koje upisujemo jer se u okolici sve 

manje učenika upisuje. Gospođa Renatu Hodak zanima može li se pokrenuti četverogodišnji 

program za elektrotehničara. Ravnateljica napominje da bi nam trebala dva inženjera 

elektrotehnike. Također i broj učenika koji se upisuju sve je manji tako da bi se neki programi 

morali zatvoriti. Teško je u sredinama s malim brojem ljudi. Gospođa Renata Hodak napominje da 

bi se trebalo pokušati javljati i za financijska sredstva iz fondova. Napominje također da će se i 

Školski odbor angažirati kod Osnivača za dobivanje suglasnosti i financija. Ravnateljica napominje 

da će pokušati vidjeti što se može učiniti po tom pitanju. 

 

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

 

 

Završeno u 14:35 sati. 

 

 

Zapisničarka            Predsjednica Školskog odbora 

 

Snježana Oršanić, oec.                                                       Maja Pezelj Mandarić, dipl. oec. 

 

 


