
37. sjednica Školskog odbora  

  

  

37. sjednica Školskog odbora Zdravstvene škole, Split, održana dana 15. ožujka 2017. 

godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama zgrade Šoltanska 15.   

  

  

Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni od strane nazočnih članova Školskog odbora.  

Od ukupnog broja od 7 članova Školskog odbora, na sjednici je bilo nazočno 5 članova.  

  

  

Ad 1.)  Na zapisnik s prošle 36. sjednice Školskog odbora održane 27. veljače 2017. godine 

nije bilo primjedbi ni dopuna, te je isti jednoglasno usvojen.   

  

Ad 2.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po 

završenom natječajnom postupku. 

Školski odbor donosi 
ODLUKU kojom se daje prethodna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog 

odnosa na temelju natječaja, objavljenog 01. ožujka 2017.godine i to za: 
1. Jelena Grgić,određeno, nepuno radno vrijeme za 19 sati nastave tjedno, od 17. ožujka 
2017.godine do povratka djelatnice s bolovanja. 

  

Ad 3.) Osnovom izmjene pojedinih odredaba Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških 
mjera došlo je do potrebe za preinakom i dopunom pojedinih članaka teksta Statuta Škole te  
Školski odbor donosi 
ODLUKU kojom se donosi prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Zdravstvene škole. 
 

Ad 4). Sukladno izmjenama Zakona o javnoj nabavi, škola je u obvezi donijeti Pravilnik o 
provedbi postupka jednostavne nabave u školi. 
Školski odbor donosi 
ODLUKU kojom donosi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi. 
 

Ad 5.) Po isteku  mandata dosadašnjih članova Školskog odbora potrebno je izabrati i 

imenovati članove Školskog odbora u novom mandatnom razdoblju. 
Školski odbor donosi 
ODLUKU o pokretanju i provođenju postupka za izbor i imenovanje članova Školskog 
odbora u novom mandatnom  razdoblju. 

 

Ad 6.) Po isteku mandata ravnateljice potrebno je donijeti Odluku o raspisivanju natječaja za 
izbor i imenovanje ravnatelja škole(m/ž). 
Školski odbor donosi 
ODLUKU o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole(m/ž). 
 

Ad 7.) Usvajanje financijskog izvješća od 01.01.2016. godine – 31.12.2016.godine. 

Školski odbor donosi 
ODLUKU  kojom se usvaja financijsko izviješće od 01.01.2016. godine – 31.12.2016.godine. 

na način kako je detaljno obrazloženo po stavkama od strane voditeljice računovodstva. 
 



Ad 8.) Budući škola ima vlastite prihode u obvezi  je donijeti proceduru praćenja i naplate 
prihoda. 

Školski odbor donosi 

ODLUKU kojom se donosi Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka na način kako je 
detaljno obrazloženo po stavkama od strane voditeljice računovodstva. 
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Predsjednica Školskog odbora:  

Sanja Perić, prof. 

 


