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OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS 

                          K L I S 

 

KLASA: 003-06/19-01/10  

URBROJ: 2180-12-05/1-19-3 

Klis, 20. 12. 2019. godine 

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

s 32. sjednice Školskog odbora održane dana 20. 12. 2019. godine s početkom u 17:00 sati. 

 

Predsjednica Školskog odbora Vedrana Balić je utvrdila da sjednici prisustvuju sljedeći 

članovi Školskog odbora: Gordana Čović, Perica Dabro, Vedrana Balić, Linda Milišić i 

Jerna Ćaleta. 

Na sjednici nisu prisutni: Tina Jurić (opravdano) i Ivica Zelić (opravdano). 

Bez prava odlučivanja sjednici prisustvuju: tajnik škole Joško Stričević i ravnatelj škole 

Neven Tešija. 

Predsjednica Školskog odbora Vedrana Balić utvrđuje da sjednici prisustvuje potreban broj 

članova Školskog odbora te da Školski odbor može odlučivati i donositi pravovaljane 

odluke. Nakon pozdrava svim prisutnima predsjednica Školskog odbora pročitala je 

predloženi dnevni red te ga dala na glasanje: 

 

 

DNEVNI RED: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Školskog odbora. 

2. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2019. godinu. 

3. Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. 

4. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu. 

5. Prijedlog Poslovnika o radu kolegijalnih tijela. 

6. Prijedlog Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u OŠ 

Petra Kružića Klis, Klis. 

7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te 

procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

8. Razno. 

 

 

Dnevni  red je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad. 1) 

 

„Usvaja se zapisnik sa trideset i prve sjednice Školskog odbora održane dana 7. 11. 2019. 

godine.“ 

 

 

Ad. 2) 

 

„Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, donosi Rebalans financijskog plana za 2019. 

godinu u predloženom obliku.“ 
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Ad. 3) 

 

„Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, donosi Financijski plan za 2020. godinu i 

Financijski plan (projekciju) za 2021.  i  2022. godinu u predloženom obliku.“ 

 

 

Ad. 4) 

 

 „Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, donosi Pravilnik o zaštiti na radu u 

predloženom obliku.“   

 

 

Ad. 5) 

 

„Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, donosi Poslovnik o radu kolegijalnih tijela u 

predloženom obliku.“  

 

 

Ad. 6)  

 

„Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, donosi Etički kodeks neposrednih nositelja 

odgojno-obrazovne djelatnosti u OŠ Petra Kružića Klis, Klis u predloženom obliku.“  

 

 

Ad. 7) 

 

„Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje u predloženom obliku te se isti šalje Uredu državne uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji radi dobivanja suglasnosti.“ 

 

 

Ad. 8) 

 

Predsjednica je sve prisutne pozvala na dodatnu raspravu i prijedloge u okviru točke 

Razno. Prijedloga za raspravu nije bilo.   

 

 

Predsjednica školskog odbora je utvrdila da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda 

stoga je zaključila 32. sjednicu. Sjednica je završena u 18:45 sati.  

Zapisnik završava s četvrtom (4.) stranicom. 

 

 

 

Zapisničar:                                                                      Predsjednica Školskog odbora:                                                                                       

Joško Stričević, struč.spec.admin.publ., v. r.                 mr. sc. Vedrana Balić, v. r. 


