
 

 

 

 

 

 

 

 

 
KLASA: 025-01/22-01/1 
URBROJ: 2103-64-01-22-15 
Bjelovar, 12. srpnja 2022. 
 

ZAPISNIK 
s 12. sjednice Školskog odbora 

 
Početak sjednice: 18:00 
Prisutni: Sanjin Milošević, Željkica Crnković, Žaklina Marčinković Ambrozić i Dario Obran 
Odsutni: 
Ostali prisutni: Vladimir Štefanec, prof .ravnatelj Nada Antonić, voditeljica računovodstva 
Zapisničar: Ivan Rajnović 
Mjesto održavanja: putem aplikacije ZOOM 12.7. 2022. 
Link za sjednicu:  
 
Poveznica: Topic: 12. sjednica Školskog odbora EBB  
Time:Jul 12,2022 
https://us02web.zoom.us/j84270092726?pwd=K0hPMEF2TzUxlzhYK2Rha3BkBQT09 
Meeting ID: 842 7 009 2726  
Passcode:63XRRB 
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Školskog odbora 
2. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje  I. – VI. 2022. 
3. Donošenje Rebalansa plana prihoda i rashoda za 2022. godinu 
4. Donošenje Cjenika korištenja prostora Ekonomska i birotehničke škole Bjelovar 
5. Razno 

 
 

Predsjednica je pozdravila sve nazočne i pročitala dnevni red. Izmjena i nadopuna nije bilo te 
je dnevni red jednoglasno usvojen. 
 

Ad 1. 
Predsjednica otvara prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Školskog 

odbora te je pročitala isti. Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno usvojen zapisnik s 11. sjednice 
Školskog odbora. 

 
          Ad 2. 

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna za razdoblje  I. – VI. 2022. godine i daje riječ voditeljici računovodstva Nadi Antonić. Ista je 
pročitala  polugodišnje izviješće o izvršenju proračuna za razdoblje I. – VI. 2022. godine uz napomenu 
da su svi članovi Školskog odbora dobili izviješće putem e-maila. Pitanja i prijedloga nije bilo te je 
jednoglasno donijeta odluka o usvojenju Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje I. – VI. 2022. 
godine. 
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Ad 3. 

Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda Donošenje Rebalans plana prihoda i rashoda za 
2022. godinu i daje riječ voditeljici računovodstva Nadi Antonić. Ista je pročitala i pojasnila potrebu 
donošenja rebalansa plana prihoda i rashoda za 2022. godinu. Svi članovi Školskog odbora dobili su 
putem  e-maila rebalans. Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno donijeta odluka o usvojenju 
Rebalansa plana prihoda i rashoda za 2022. godinu. 
 

             Ad 4. 
Predsjednica otvara četvrtu točku dnevnog reda Donošenje  cjenika korištenja prostora 

Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar te daje riječ ravnatelju škole Vladimiru Štefancu. Isti je 
obrazložio zašto postoji potreba donošenja cjenika. Škola je u više navrata dobila poziv da bude 
domaćin izvođenju testiranja, nastave i/ili programa obrazovanja odraslih polaznika koju organiziraju 
vanjske odgojno obrazovne ustanove, društva ili tvrtke. Sukladno članku 67. Statuta Ekonomske i 
birotehničke škole Bjelovar ravnatelj je pročitao stavke cjenika i zatražio suglasnost za isti. Pitanja i 
prijedloga nije bilo te je jednoglasno usvojen Cjenik korištenja prostora Ekonomske i birotehničke škole 
Bjelovar. 

         Ad 5. 
 
Predsjednica otvara petu točku dnevnog reda i za riječ se javio ravnatelj Vladimir Štefanec. Isti 

je upoznao članove Školskog odbora sa sljedećim novostima: 
-učenik Viktor Matraković sudjeluje od 5. do 11. kolovoza 2022. godine na Svjetskom 

prvenstvu u daktilografiji u nizozemskom Maastrichtu. Budući da u hotelu Crowne Plaza u Maastrichtu 
imaju samo noćenje s doručkom Nastavničko vijeće Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar je na 
posljednjoj sjednici Nastavničkog vijeća 7. srpnja 2022. godine u skladu s člankom 102. i 104. Statuta 
Škole jednoglasno izglasalo financijsku pomoć Viktoru Matrakoviću u iznosu od 1.500,00 kn. Također 
je Viktoru kupljena i profesionalna tipkovnica, a sponzorski su riješene četiri polo majice s logom škole. 

-isplaćene su sve tužbe djelatnika Škole za razliku plaća  
-upisi učenika u prvi razred smjera ekonomist i upravni referent za školsku godinu 2022./2023. 

su uspješno završili. Upisali smo sva tri razreda ekonomista i jedan upravnih referenata i nemamo više 
slobodnih mjesta u jesenskom roku. 
Predsjednica Školskog odbora Željkica Crnković obavijestila je članove Školskog odbora da je na 
posljednjoj sjednici Nastavničkog vijeća 7. srpnja 2022. godine prihvaćen prijedlog da se nedavno 
preminulu kolegicu Mariju Horvatić Kapelac posmrtno predloži za javnu nagradu „Zlatna plaketa Grada 
Bjelovara.“  

 
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednica zahvalila svima na sudjelovanja na 

sjednici Školskog odbora. 
 
 

 Sjednica je završila u 19.00 sati 
 
 
 
          Zapisničar:                                                                                     Predsjednica Školskog odbora 
 
      ______________________                   __________________ 
          Ivan Rajnović                                                   Željkica Crnković, prof.                                                                   


