PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
RIJEKA, GAJEVA 1
KLASA: 003-06/19-01/2
URBROJ: 2170-56-19-06
Rijeka, 30. siječnja 2019.

Temeljem članka 53. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Školski odbor
na 19. redovnoj sjednici održanoj 30. siječnja 2019. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
godine
I.
Usvajaju se financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018. :
-

Bilanca – Obrazac BIL,
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS,
Izvještaj o obvezama - Obrazac Obveze,
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Obrazac PVRIO,
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Obrazac RAS-funkcijski,
Bilješke uz financijske izvještaje.
II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora
Jakša Mlačić, prof.
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Temeljem članka 53. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Školski odbor
na 19. redovnoj sjednici održanoj 30. siječnja 2019. donosi

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
prema izvorima financiranja
I.
Na dan 31.12.2018. utvrđen je sljedeći poslovni rezultat:
1. Ukupni prihodi i primici u iznosu od
2. Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od
3. Tekući višak prihoda
4. Višak prihoda i primitaka preneseni
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

8.792.136
8.707.917
84.219
199.656
283.875

II.
U 2018. godini ostvaren je raspoloživi višak prihoda u iznosu od 283.874,60 kn koji se
sastoji od viška prihoda poslovanja u iznosu od 283.243,96 kn i viška prihoda od nefinancijske
imovine u iznosu od 630,64 kn.
III.
Utvrđuje se raspored korištenja neutrošenih sredstava prema izvorima financiranja za
razdoblje siječanj - prosinac 2018. god.:
- Izvor 5215 – čine Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije
nadležan, a odnosi se na: Prihode tekuće pomoći za projekt STRET „TeacherToolkit“ u sklopu
programa Europske unije Erasmus+ ostvaren je raspoloživ višak prihoda od 51.551 kn.

Državni proračun ostvaren je raspoloživ višak prihoda u iznosu od 82.687 kn, od čega
se 45.000 odnosi na nabavu informatičke opreme, 2.000 za nabavu licence u okviru Cjelovite
kurikularne reforme, 4.000 za Županijska stručna vijeća, 16.620 za troškove koji se odnose na
organizaciju državne mature, za nabavu opreme i ostale materijalne rashode sukladno
potrebama škole predviđeno je 15.067
- Izvor 3215 - Vlastiti prihodi škole ostvaren je raspoloživ višak prihoda u iznosu
137.465 kn, iznos od 65.000 kn planira se utrošiti za nabavu opreme i materijalne rashode
sukladno potrebama škole, iznos od 72.465 ostati će neraspoređen.
- Izvor 6215 - Donacije ostvaren je višak prihoda u iznosu od 11.541 kn, od čega se
3.500 odnosi na projekt STRET, a ostatak od 8.041 planira se utrošiti za materijalne rashode
prema potrebama škole.
- Izvor 7315 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvaren je višak u iznosu od 631 kn
koji se planira utrošiti za nabavu opreme
IV.
U privitku kao sastavni dio ove odluke prilaže se Tablica prihoda i rashoda po svim
izvorima financiranja za siječanj-prosinac 2018. godine.
Prilaže se i Tablica Odluke o raspodjeli rezultata prema izvorima financiranja za 2018.
godinu.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora
Jakša Mlačić, prof.
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Temeljem članka 53. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Školski odbor
na 19. redovnoj sjednici održanoj 30. siječnja 2019. donosi

ODLUKU

I.
Usvaja se Prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata za 2019. godinu.
II.
Donosi se Plan Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca
akata za 2019. godinu.
III.
Prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
za 2019. godinu i Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca
akata za 2019. godinu sastavni dio ove Odluke i nalaze se pohranjeni u pismohrani Škole.

IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora
Jakša Mlačić, prof.
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Temeljem članka 53. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Školski odbor
na 19. redovnoj sjednici održanoj 30. siječnja 2019. donosi

ODLUKU

I.
Usvaja se Prijedlog o Izmjenama i dopunama Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije
u Rijeci.
II.
Tekst Prijedloga o Izmjenama i dopunama Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u
Rijeci dostavit će se osnivaču, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorskogoranske županije radi dobivanja prethodne suglasnosti.

III.
Prijedlog o Izmjenama i dopunama Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
sastavni je dio ove Odluke i nalazi se pohranjen u pismohrani Škole.

IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora
Jakša Mlačić, prof.
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ODLUKU

I.
Usvaja se Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za
zapošljavanje u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci.
II.
Zatražit će se suglasnost ureda državne uprave na doneseni Pravilnik o postupku
zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Prvoj sušačkoj
hrvatskoj gimnaziji u Rijeci.

III.
Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci sastavni je dio ove Odluke i nalazi se
pohranjen u pismohrani Škole.

IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora
Jakša Mlačić, prof.

