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-1.
Predsjednik predlaže da prijeđemo na prvu točku dnevnog reda, a to je: Usvajanje zapisnika s
10. sjednice ŠO Osnovne škole Dubrava. Predsjednik pita članove, jesu li pročitali zapisnik, i
imaju li kakvih primjedaba.

Gđa. Rabuzin

pita, budući da prošloj sjednici nije prisustvovala

ravnateljica, jel smije pisati u Zapisniku da je ravnateljica
kojije tada i izvještavao- kao zamjenik ravnatelja.
Tadaje Zapisnik jednoglasno

izvjestitelj. Odgovara joj tajnik škole-

prihvaćen.

AD-2.
Predsjednik predlaže da prijeđemo na 2. točku Dnevnog reda, a to je usvajanje polugodišnjeg
financijskog izvješća za 2014. godinu, a izvjestitelj je voditelj računovodstva gđa. Ana Grgurić.
Gđa. Grgurić nas upućuje da pogledamo Izvještaj o obvezama (od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.) i
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
. 2014. godine) koji nam se nalaze u materijalima. Po tome je vidljivo da smo ove godine svega
potrošili manje nego prijašnjih godina i da škola štedi maksimalno- da smo čak uštedjeli 29.073,00
kn, međutim opet nedovoljno da bismo pokri li manjak otprije. Razlog negativnog rezultata i ove
godine je financiranje općih troškova poslovanja po kriterijima minimalnog standarda, koje ne
možemo ni uz najveću štednju smanjiti. Ni ostvareni vlastiti prihodi iskazani na AOP 107 od
19.525,00 kn nisu pomogli da pokrijemo sve neizostavne troškove poslovanja te prikazuju pad
prikupljenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu s indexom od 52,0.
Obrazac PR-RAS prikazuje nekoliko velikih indeksa. Jedan od njih se odnosi na prihode za nabavu
dugotrajne imovine (AOP 117) koji je znatno niži jer su prethodne godine nabavljene tribine za
dvoranu, a ove godine tek računalo i kosilica za travu. Isti se podatak prenosi na rashode za nabavu
dugotrajne imovine. S obzirom da u prvom polugodištu
knjižnicu nema iskazanog podatka.

poslovne godine nije bilo nabave knjiga za

Na obrascu OBVEZE nalaze se: obveze za energente poduzeća PLIN Vrbovec, Rep opskrba Zagreb
i Elektra Križ u iznosu od 8.399,62 kn, obveze za uredski materijal poduzeća Infotim Bjelovar,
Narodne novine Zagreb i Školske novine Zagreb u iznosu od 7.878,97 kn, obveze za namirnice za
školske kuhinje poduzeća Špar Bjelovar, Ledo Zagreb, Vindija Varaždin, Sablić klaonica i trgovina
Dubrava, Gradske pekare Bjelovar i KTC Križevci u iznosu od 45.231, 96 kn, te obveze za usluge i
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