Gospodin predsjednik pita prisutne imaju li još kakvih nadopuna Dnevnog reda. Nitko nije
imao nadopuna pa je Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Gospodin Jurić predlaže da onda Školski odbor krene s radom.

AD-I.
Predsjednik predlaže da prijeđemo na prvu točku dnevnog reda, a to je: Usvajanje zapisnika s
8. sjednice ŠO Osnovne škole Dubrava. Predsjednik pita članove, jesu li pročitali zapisnik, i imaju
li kakvih primjedaba. Nije bilo nikakvih primjedbi na zapisnik pa je Zapisnik sa 8. sjednice ŠO
Osnovne škole Dubrava jednoglasno usvojen.

AD-2.
Predsjednik predlaže da prijeđemo na 2. točku Dnevnog reda, a to je Godišnji obračun
Osnovne škole Dubrava, pa daje riječ gđi. Ani Grgurić. Budući da su svi članovi Školskog odbora
dobili potreban materijal, koji su proučili prije sjednice, sada slijedi još dodatno pojašnjavanje
određenih stavki. Od materijala dobili smo: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od I.siječnja do 31. prosinca2013. godine, Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.
listopada do 31. prosinca 2013. godine, Bilancu- stanje na dan 31. prosinca 2013. godine te Bilješke
uz Financijsko izvješće za razdoblje siječanj- prosinac 2013. godine. Gđa. Grgurić ističe da su
indeksi većinom na razini 100.
a. Na AOP 017 Oprema za održavanje i zaštitu ima veliki indeks iz razloga preknjižavanja
određenih stavki iz AOP 015 Uredska oprema na kojem je iz istoga razloga umanjen indeks
b. Na AOP 145 konto 19211 knjižena su sredstva doznačena u siječnju 2014. godine u korist
prihoda 2013. godine od strane Županije kako slijedi: 6.247,50 kn za radove postavljanja
pločica, a izvođač je Marijanović d.o.o. Greda, 7.500, 00 kn za m 672 Dinatronic Vrbovec,
nadzor, 88.476, 17 kn za projekt adaptacije športske dvorane (uključeni radovi i nadzor)
102.223,67 kn ukupno od Županije i 3.500,00 kn za organizaciju natjecanja iz streljaštva
održanog 12.12.2013. (sredstva je u siječnju 2014. doznačio Županijski školski športski
savez)
c. AOP 151 Obveze za financijske rashode veće su od prošle godine zbog računa broj 685 kojeg
je Zagrebačka banka ispostavila s datumom 31.12.2013. za usluge vođenja računa, a račun je
naplaćen u siječnju 2014., što lani nije bio slučaj
d. Indeks na AOP 157 Obveze za nabavu nefinancijske imovine velikje zbog toga što nam je
Županija doznačila sredstva za sanaciju športske dvorane u siječnju 2014., a ulaganja se
odnose na 2013.
e. Razlog negativnog rezultata i ove godine je financiranje općih troškova poslovanja po
kriterijima minimalnog standarda, koje ne možemo, ni uz najveću štednju, smanjiti- što je
vidljivo u svim parametrima materijalnih rashoda u obrascu PR-RAS. Ni ostvareni vlastiti
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