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REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 

 

KLASA: 007-04/22-01/02 

URBROJ: 2125/37-04-22-05 

Otočac, 26. svibnja 2022. 

 

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 
 

s 20. sjednice Školskog odbora Srednje škole Otočac održane 26. svibnja 2022. godine 

s početkom u 13:15 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, Štefica Bunjevčević 

 

Nazočno je 7 članova. 

 

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

                           Dajana Marković – tajnica škole, Ankica Babić - knjižničarka 

 

Zapisničarka: Snježana Oršanić 

 

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

na sjednici prisutni svi članovi Školskog odbora. 

Predsjednica Školskog odbora predlaže sljedeći  

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora 

2. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Školskog odbora 

3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje redovnog godišnjeg otpisa 

knjižnične građe 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora te 

utvrđivanje teksta natječaja 

5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za                                                                                                                                                                                                           

davanje u zakup poslovnog prostora  

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

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

7. Razmatranje zamolbe Odbojkaškog kluba Otočac za korištenje sportske dvorane te 

donošenje odluke o istom 

8. Razmatranje zamolbe Rukometnog kluba Metković - Mehanika za korištenje sportske 

dvorane te donošenje odluke o istom 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
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Ad 1. Zapisnik s 18. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen.    

 

Ad 2. Zapisnik s 19. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 3. Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenju 

redovnog godišnjeg otpisa knjižnične građe. U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Nikolina Stojanović – predsjednica 

2. Snježana Orešković – član 

3. Slavica Francetić – član. 

 

Ad 4. Školski odbor jednoglasno prihvaća tekst natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Srednje škole Otočac, te se isti nalazi u prilogu zapisnika. 

Ad 5. Školski odbor jednoglasno donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja 

za davanje u zakup poslovnog prostora kojeg čine Dajana Marković, Slavica Glumičić, Ivanka 

Marković i Hrvatina Džaja. 

 

Ad 6. Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o otpisu potraživanja sa stanjem na dan 31. 12. 

2021. godine u iznosu od 216.673,84. Prijedlog za donošenje navedene odluke nalazi se u privitku 

zapisnika 

 

Ad 7. Školski odbor jednoglasno prihvaća zamolbu Odbojkaškog kluba Otočac za korištenje 

sportske dvorane 30. svibnja 2022. godine za održavanje odbojkaškog turnira „Otočac 2022.“ 

 

Ad 8. Školski odbor jednoglasno prihvaća zamolbu Rukometnog kluba Metković-Mehanika za 

korištenje sportske dvorane 28. i 29. svibnja 2022. godine. 

 

Ad 9. Predsjednica Školskog odbora otvara raspravu. 

Ravnateljica članove Školskog odbora upoznaje s tim da je profesorica Manja Kostelac Gomerčić 

dobila priznanje Ličko-senjske županije za osobit doprinos na očuvanju kulturno-povijesne 

baštine na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije. 

Ravnateljica također Školski odbor informira o tome da je Ministarstvo kulture Školi doniralo 

10.000,00 kn za tiskanje monografije „Profana graditeljska baština Otočca“ tako da smo dali u tisak 

500 komada monografija. Promocija knjige održat će se 9. lipnja 2022. godine u prostoru Škole. 

Ravnateljica je članovima Školskog odbora uručila pozivnice za promociju. 

Ravnateljica članove Školskog odbora informira i o tome da je Obrazovanje odraslih dobilo 

suglasnost za osposobljavanje za poslove njegovatelja i za poslove knjigovođe. 

Ravnateljica članove Školskog odbora informira i o tome da je Ministarstvo obrazovanja krenulo u 

smanjenje razrednih odjela u području ekonomije tako da našoj školi ove godine nije odobren upis 

učenike u zanimanje Poslovni tajnik. Povećane su upisne kvote za ostala zanimanja. Veliki broj 

škola je izgubio određena razredna odjeljenja. To baš nisu dobre vijesti za naše djelatnike, posebno 

ekonomiste kojima će se s vremenom smanjivati satnica. 

Kako više nije bilo rasprave predsjednica Školskog odbora završava sjednicu. 

 

Završeno u 14:15 sati. 
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Zapisničarka               Predsjednica Školskog odbora 

 

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

 

 


