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O D L U K E 

s 33.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 18. srpnja 2022.  

 

Dnevni red:             

    

          

1. Prihvaćanje zapisnika s 32. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ 

Split održane dana 8. srpnja 2022. (petak) elektroničkim putem 

2. Polugodišnje financijsko izvješće (FI) za 2022. godinu 

3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. 

godinu 

4. Prethodna suglasnost za sklapanje Sporazuma o prestanku Ugovora o radu s 

Marijom Jakasović 

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

predmet nabava udžbenika za učenike u školskoj godini 2022./2023. prema 

tablicama koji su sastavni dio poziva za dostavu ponuda 

6. Prethodna suglasnost za donošenje Odluke o početku jednostavne nabave čiji 

je predmet nabava drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 

2022./2023. prema tablicama koji su sastavni dio poziva za dostavu ponuda 

7. Ostalo 

 

 

 

 

AD1/ Prihvaćanje zapisnika s  32. sjednice Školskog odbora održane dana 8. srpnja 2022.  

 

AD2/ Usvajanje Polugodišnjeg financijskog izvješća Osnovne škole Brda za razdoblje od 

1.1.2022.do 30.6.2022. 

 

AD3/ Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu 

Osnovne škole Brda. 
 

AD4/ Daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Sporazuma o prestanku Ugovora o 

radu  sklopljenog dana 22. rujna 2014..  godine, KLASA: 112-02/14-01/09, URBROJ: 2181-

59-14-3, s radnicom Marijom Jakasović, prof. hrvatskog jezika i književnosti, temeljem kojega 

je radnica obavljala poslove učitelja hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 

16 sati tjedno, na način da radnici Ugovor o radu prestane s danom 31. kolovoza 2022. godine.  
 

AD5/ Daje se suglasnost  ravnateljici za donošenje Odluke o početku jednostavne nabave čiji je 

predmet nabava udžbenika za učenike u školskoj godini 2022./2023. prema tablicama koje su 

sastavni dio poziva za dostavu ponuda procijenjene vrijednosti 195.962,38 kn bez PDV-a. 
 

AD6/ Daje se suglasnost  ravnateljici za donošenje Odluke o početku jednostavne nabave čiji je 

predmet nabava drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2022./2023. prema 

tablicama koje su sastavni dio poziva za dostavu ponuda procijenjene vrijednosti 195.962,38 

kn bez PDV-a. 
 

 

 


