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KLASA:003-06/18-01/06 

URBROJ:  2111-24/01-18-02     

Daruvar, 09. srpnja 2018.g.     

Z A P I S N I K 

sa 13. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 09. srpnja 2018. godine 
u zbornici škole s početkom u 14:00 sati. 

Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Miroslava 

Veltruski, prof., Sanja Klubička, dipl. ing.,  ravnateljica, voditeljica računovodstva Ana Miota i Željka 

Znamenaček Martić, struč. spec. admin. publ., tajnica, ujedno i zapisničarka. 

Odsutni: Marijeta Donat, Zlatko Getliher, ing. i Darinka Nikolić 

Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko - Palatinuš otvara 13. sjednicu Školskog 

odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je na sjednici prisutno četiri od ukupno sedam članova 

Školskog odbora te da se na sjednici mogu donositi pravovaljane odluke. Nakon toga predlaže sljedeći: 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Financijskog obračuna za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2018. 

godine 

3. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

       Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik s 12. sjednice održane 13. lipnja 2018. kojeg su 

svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.  

Školski odbor jednoglasno 

usvaja zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora    

                                                                AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: usvajanje Financijskog obračuna za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. g. Financijski obračun je sastavni dio zapisnika. 

Daje riječ voditeljici računovodstva Ani Miota koja obrazlaže stavke obračuna. 

Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora daje na usvajanje Financijski obračun za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. g. 



 

 

Školski odbor jednoglasno donosi  

ODLUKU 

o usvajanju Financijskog obračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. g.   

AD 3. 

Pod točkom Razno, Ravnateljica obavještava članove o tijeku upisa učenika u prve razrede i o 
tome kako napreduje skupljanje novaca za kupnju CNC stroja. Ravnateljica također navodi da s 
obzirom da je na snagu stupila Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, potrebno je imenovati 
službenika za zaštitu osobnih podataka, ravnateljica je predložila da to do povratka tajnice Anamarije 
Najdek s bolovanja bude njezina zamjena Željka Znamenaček Martić s ravnateljičinim prijedlogom su 
se složili ostali članovi Školskog odbora. 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga, sjednica je završena u 14:40 sati. 

                         Zapisničarka:                                                            Predsjednica Školskog odbora: 
 
           Željka Znamenaček Martić, struč.spec.admin. publ.         Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing. 
 


