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ODLUKE 

 

s 32.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 8. srpnja 2022. 

(petak)  

 

Dnevni red:             

   

1. Prihvaćanje zapisnika s 31. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ 

Split održane dana 20. lipnja 2022. (ponedjeljak) elektroničkim putem 

2. Prethodna suglasnost za donošenje Odluke o početku jednostavne nabave čiji je 

predmet Usluga pripreme i dostave gotovih obroka (ručkova) za učenike 

uključene u program produženog boravka u razdoblju od 5. rujna 2022. do 23. 

prosinca 2022. 

3. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora na korištenje KOŠARKAŠKOM 

KLUBU AKADEMIJA ŽANA LELAS 

4. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora na korištenje KLUBU ODBOJKE 

NA PIJESKU „ŽNJAN“ SPLIT  

5. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora na korištenje CHEERLEADING 

KLUBU „SEDMI VJETAR“ 

6. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora na korištenje SPORTSKOJ 

UDRUZI SPARTA  

7. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora na korištenje TAEKWONDO 

KLUBU „SPLIT“, 

8. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora na korištenje UDRUZI ZA SPORT 

I REKREACIJU SPORT PLUS 

9. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora na korištenje KOŠARKAŠKOM 

KLUBU SPLIT S.D.D. 

10. Ostalo 

 

AD1/ Prihvaćanje zapisnika s  31. sjednice Školskog odbora održane dana 20. lipnja 2022.  

 

AD2/ Suglasnost  ravnateljici za donošenje Odluke o početku jednostavne nabave čiji je 

predmet Usluga pripreme i dostave gotovih obroka (ručkova) za učenike uključene u program 

produženog boravka u razdoblju od 5. rujna 2022. do 23. prosinca 2022. 

 

AD3/ Odluka o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje: 

 

Članak 1. 

KOŠARKAŠKI KLUB AKADEMIJA ŽANA LELAS, Ivana Gundulića 24, 21000 Split kojeg 

zastupa Vjekoslav Lokica (u daljnjem tekstu: korisnik prostora), ponovno se dodjeljuje na 

korištenje školska sportska dvorana na razdoblje od godinu dana počevši od 5. rujna 2022. a 

najdulje do 30. lipnja 2022. 

 

Članak 2. 

Ravnatelj škole će s korisnikom prostora sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava 

i obveze. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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AD4/ Odluka o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje: 

Članak 1. 

KLUBU ODBOJKE NA PIJESKU „ŽNJAN“ iz Splita, Doverska 27 Split kojeg zastupa 

Tomislav Karaula (u daljnjem tekstu: korisnik prostora), ponovno se dodjeljuje na 

korištenje školska sportska dvorana na razdoblje od godinu dana počevši od 5. rujna 

2022. a najdulje do 30. lipnja 2022. 

Članak 2. 

Ravnatelj škole će s korisnikom prostora sklopiti ugovor kojim će regulirati 

međusobna prava i obveze. 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

AD5/ Odluka o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje: 

Članak 1. 

CHEERLEADING KLUBU SEDMI VJETAR iz Splita, Rendićeva 18,  kojeg zastupa Suzana 

Tomaš (u daljnjem tekstu: korisnik prostora), ponovno se dodjeljuje na korištenje školska 

sportska dvorana na razdoblje od godinu dana počevši od 5. rujna 2022. a najdulje do 30. lipnja 

2022. 

 

Članak 2. 

Ravnatelj škole će s korisnikom prostora sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava 

i obveze. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

AD6/ Odluka o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje: 

 

Članak 1. 

SPORTSKOJ UDRUZI SPARTA iz Splita, Tijardovićeva 2 Split koju zastupa Nikola Barbarić 

(u daljnjem tekstu: korisnik prostora), ponovno se dodjeljuje na korištenje školska sportska 

dvorana na razdoblje od godinu dana počevši od 5. rujna 2022. a najdulje do 30. lipnja 2022. 

 

Članak 2. 

Ravnatelj škole će s korisnikom prostora sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava 

i obveze. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

AD7/ Odluka o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje: 

Članak 1. 

TAEKWONDO KLUBU „SPLIT“ Carrarina poljana, 21000 Split, kojeg zastupa Nenad 

Bulović (u daljnjem tekstu: korisnik prostora), ponovno se dodjeljuje na korištenje školska 

sportska dvorana na razdoblje od godinu dana počevši od 5. rujna 2022. a najdulje do 30. lipnja 

2022. 
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Članak 2. 

Ravnatelj škole će s korisnikom prostora sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava 

i obveze. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

AD8/ Odluka o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje: 

 

Članak 1. 

UDRUZI ZA SPORT I REKREACIJU  SPORT PLUS  iz Splita, Vukovarska 54 koju zastupa 

Tomislava Perkušić (u daljnjem tekstu: korisnik prostora), ponovno se dodjeljuje na korištenje 

školska sportska dvorana na razdoblje od godinu dana počevši od 5. rujna 2022. a najdulje do 

30. lipnja 2022. 

 

Članak 2. 

Ravnatelj škole će s korisnikom prostora sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava 

i obveze. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

AD9/ Odluka o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje: 

 

Članak 1. 

KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT S.D.D., Ulica slobode 16, 21000 Split kojeg zastupa Edo 

Blažević (u daljnjem tekstu: korisnik prostora), ponovno se dodjeljuje na korištenje školska 

sportska dvorana na razdoblje od godinu dana počevši od 5. rujna 2022. a najdulje do 30. lipnja 

2022. 

 

Članak 2. 

Ravnatelj škole će s korisnikom prostora sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava 

i obveze. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 

 


