UČENIČKI DOM
Tomaša Masaryka 25,

Virovitica
KLASA: 003-06/17-01/10
URBROJ: 2189-39-04/1-17-3
Virovitica, 13. srpnja 2017.

ZAKLJUČCI
s konstituirajuće sjednice Domskog odbora održane 13. srpnja 2017.
Sjednica je započela u 15.40 sati.
Jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Domskog odbora;
Verificiranje mandata imenovanih članova Domskog odbora;
Izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice Domskog odbora;
Prijedlog 1. izmjene Financijskog plana za 2017. godinu;
Različito;

Ad 1.
Predsjedavateljica Natalija Vidak izvješćuje nazočne tko je izabran u novi saziv
Domskog odbora te su pročitana Rješenja / Odluke o imenovanju članova u Domski odbor.
Ad 2.
Predsjedavateljica Natalija Vidak kratko se predstavlja članovima Domskog odbora, a
to su učinili i svi ostali nazočni na sjednici. Konstatira se da je na taj način izvršena verifikacija
mandata imenovanih članova Domskog odbora.
Ad 3.
Sukladno odredbi članka 27. Statuta Učeničkog doma predsjedavateljica otvara
raspravu i predlaganje za izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Domskog
odbora. Mario Lukačević je jednoglasno izabran za predsjednika Domskog odbora.
Za zamjenicu predsjednika Domskog odbora jednoglasno je izabrana Gabrijela Slamić.
Predsjednik Domskog odbora Mario Lukačević preuzeo je daljnje vođenje sjednice.

Ad 4.
Predsjednik Domskog odbora dao je riječ voditeljici računovodstva Meliti Posavac.
Obrazložene su Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu. Usklađene su pojedine
stavke prihoda koje se odnose na Projekt energetske obnove Učeničkog doma, prihode
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Ministarstva znanosti i obrazovanja, prihodi od kamate, prihodi s osnove osiguranja te ostali
prihodi navedeni u tablici Prijedloga. Također, usklađeni su rashodi koji se odnose na plaće
zaposlenih, doprinose, naknade, uredski materijal, literaturu, živežne namirnice, sitni inventar
i ostale rashode navedene u tablici Prijedloga.
Domski odbor je jednoglasno usvojio Prijedlog 1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.
godinu.
Ad 5.
Ivana Therese Štetić upoznala je članove sa provedenim upisima učenika u Učenički
dom te da je novoupisano 31 učenika/ca, a za očekivati je još veći broj učenika jer preostaje još
jesenski upisni rok.
Sjednica je zaključena u 16.30 h.
Sjednica je zaključena u 16.30 sati.
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