
 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                              

OSNOVNA ŠKOLA HVAR 

KLASA: 003-06/18-01/01 

URBROJ:2128-25-01-18-2 

Hvar, 31. siječnja 2018.g. 

 

 

SKRAĆENI Z A P I S N I K (14 ) 

 

Sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Hvar ( u daljnjem tekst: Škola), održane dana  30.siječnja  

2018.godine  u uredu ravnateljice Škole.  

 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:   

 

1. Natalija Šćepanović, predsjednica Školskog odbora 

2. Božo Svetina , zamjenik predsjednice Školskog odbora 

3. Ivana Trbuhović, član 

4. Sandra Tudor, član  

 

 

Ostali nazočni: 

 

1.Nada Jeličić, ravnateljica 

 

Nenazočni: 

 

1. Jurica Miličić,član 

2. Nela Rakić Paduan,član 

3. Margita Petrić Hraste, član 

 

 

Započeto u 16:00 sati. 

 

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ivana Trbuhović,član. 

 

Natalija Šćepanović, predsjednica Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvara sjednicu, potvrđuje 

da je na  istoj od sedam ( 7)  članova, prisutno četiri (4) člana , čime se mogu donositi  pravovaljane 

odluke te je predložila sljedeći: 

 

 

 

 

 

 

DNEVNI RED 

1.     Verifikacija  (13.) skraćenog zapisnika s prethodne sjednice od 04.prosinca 2017.g. 



 

2. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti na prijedlog ravnateljice  za zasnivanje radnog 

odnosa  , na radno mjesto učitelj/ica  povijesti, na nepuno (16 sati ) , određeno radno vrijeme, a traje 

do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisani način , ali ne dulje od 60 dana, 

Ivanom Miletom , dipl. povjesničar, VSS. 

 

3.  Donošenje odluke o usvajanju novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u 

školi  i stavljanje izvan snage Pravilnika o provedbi jednostavne nabave u školi , KLASA:003-05-/17-

01/01,URBROJ:2128-25-01-17-01, od 23.veljače 2017.  , na prijedlog ravnateljice. 

 

4. Davanje suglasnosti ravnateljici za provođenje jednostavne nabave veće od 70.000,00 kuna ,  

za opremanje učionica pametnim pločama. 

5. Razno 

 

Prije usvajanja dnevnog reda Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja  je tražila izmjenu  4. točke 

dnevnog reda te koja bi glasila:  

4. Davanje suglasnosti ravnateljici  za nabavu koja je veća od 70.000,00 kuna za opremanje 

učionica pametnim pločama.   

 

Predsjednica je dala na izglasavanje izmijenjeni dnevni red. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

1. Jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik s (13.)  prethodne sjednice.  

 

2.  Na prijedlog ravnateljice,   jednoglasno je dana  prethodna suglasnost za zasnivanje 

radnog na radno mjesto učitelj/ica  povijesti, na nepuno (16 sati ) , određeno radno vrijeme, a traje do 

zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisani način , ali ne dulje od 60 dana s 

Ivanom Miletom , dipl. povjesničar, VSS. 

 

3. Na prijedlog ravnateljice, jednoglasno je donesena odluka o usvajanju novog Pravilnika o 

provedbi postupka jednostavne nabave u školi  i stavljanje izvan snage Pravilnika o provedbi 

jednostavne nabave u školi , KLASA:003-05-/17-01/01,URBROJ:2128-25-01-17-01, od 23.veljače 

2017.  

 

4. Jednoglasno je dana suglasnost  ravnateljici za nabavu koja je veća od 70.000,00 kuna za 

opremanje učionica pametnim pločama.  

 

Sjednica je završila u 16:30 sati 

 

 

Zapisnik vodila:       Predsjednica školskog odbora: 

 

Ivana Trbuhović              Natalija Šćepanović 

 

Ovaj zapisnik je oglašen na internetskim stranicama  i oglasnoj ploči škole od 31. siječnja 2018.g  

do 08.veljače 2018.g. 

 

  


