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O D L U K E 

 

s 41.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 28. listopada 2022. (petak) u 

13:00 sati u Sali za sastanke Osnovne škole Brda.  

D n e v n i     r e d 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 40. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane 

dana 6. listopada 2022. u prostorijama Škole 

2. Rebalans za 2022. godinu 

3. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 

4. Odluka o zahtjevu za zaštitu povrijeđenog prava Anite Elez 

5. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik u nastavi za 

učenika s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno, od 4. studenoga 

2022. do 21. lipnja 2023. s Anom Delaš Čikotić 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik u nastavi za 

učenika s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme od 23 sata tjedno, od 4. studenoga 

2022. do 21. lipnja 2023. s Danijelom Šušak 

7. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog 

komunikacijskog posrednika u nastavi za učenika s teškoćama na određeno nepuno radno 

vrijeme od 20 sati tjedno, od 4. studenoga 2022. do 21. lipnja 2023. s Vini Mihanović 

8. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik u nastavi za 

učenika s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme od 23 sata tjedno, od 4. studenoga 

2022. do 21. lipnja 2023. sa Sabinom Munitić 

9. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik u nastavi za 

učenika s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno, od 4. studenoga 

2022. do 21. lipnja 2023. s Nediljkom Pandžić 

10. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik u nastavi za 

učenika s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno, od 4. studenoga 

2022. do 21. lipnja 2023. s Natašom Bartulica 

11. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik u nastavi za 

učenika s teškoćama na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno, od 4. studenoga 

2022. do 21. lipnja 2023. s Nikolinom Romić 

12. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, do 

povratka djelatnika na rad, na radnom mjestu stručnog suradnika logopeda (natječaj u tijeku) 

13. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, do 

povratka djelatnika na rad, na radnom mjestu stručnog suradnika psihologa (natječaj u tijeku) 

14. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, do 

povratka djelatnika na rad, na radnom mjestu učitelja informatike (natječaj u tijeku) 

15. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 2 

sata tjedno, do 21. lipnja 2023., na radnom mjestu učitelja informatike-nastava u kući (natječaj 

u tijeku) 

16. Prethodna suglasnost za dodjelom prostora Škole/sportskog igrališta na povremeno korištenje 

bez naknade Sportskoj akademiji Sparta 

17. Ostalo 

 

AD2/ ODLUKA- usvaja se Rebalans financijskog plana za 2022. godinu. 
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AD3/ ODLUKA-Donosi se Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda u Osnovnoj školi 

„Brda“ Split. 

 

AD4/ ODLUKA 

     

1. Odbija se kao neosnovan zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava radnice Anite Elez iz 

Splita. 

 

2. Potvrđuje se Odluka  ravnateljice Osnovne škole „Brda“ pod oznakom klasa: 112-03-

02/22-04/01, ur. br. 2181-1-271/01-22-1 od 21. rujna 2022., kojom je izvanredno otkazan 

Ugovor o radu  radnice Anite Elez sklopljen na neodređeno vrijeme dana 13. rujna 2022. pod 

oznakom klasa: 112-01-02/22-01/01, ur. broj: 281-1-271/01-22-7, za obavljanje poslova radnog 

mjesta učitelja razredne nastave u produženom boravku. 

 
AD5/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Anom Delaš 

Čikotić, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, „S pomoćnikom mogu bolje 

V“, na određeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno (24/40), od 4. studenoga 2022. do 21. lipnja 

2023. 

AD6/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Danijelom 

Šušak, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, „S pomoćnikom mogu bolje V“, 

na određeno nepuno radno vrijeme od 23 sata tjedno (23/40), od 4. studenoga 2022. do 21. lipnja 2023. 

AD7/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Vini 

Mihanović, na radnom mjestu stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama, 

„S pomoćnikom mogu bolje V“, na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (20/40), od 4. 

studenoga 2022. do 21. lipnja 2023. 

AD8 ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Sabinom 

Munitić, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, „S pomoćnikom mogu bolje 

V“, na određeno nepuno radno vrijeme od 23 sata tjedno (23/40), od 4. studenoga 2022. do 21. lipnja 

2023. 

AD9/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Nediljkom 

Pandžić, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, „S pomoćnikom mogu bolje 

V“, na određeno nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno (22/40), od 4. studenoga 2022. do 21. lipnja 

2023. 

AD10/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Natašom 

Bartulicom, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, „S pomoćnikom mogu 

bolje V“, na određeno nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno (33/40), od 4. studenoga 2022. do 21. 

lipnja 2023. 

AD11/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Nikolinom 

Romić, na radnom mjestu pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, „S pomoćnikom mogu bolje 

V“, na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno (30/40), od 4. studenoga 2022. do 21. lipnja 

2023. 

AD12/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Petrom Pavlović zasnuje 

radni odnos na radnom mjestu stručnog suradnika logopeda na određeno puno radno vrijeme, do 

povratka djelatnika na rad, a najduže na 5 mjeseci, na temelju natječaja objavljenog dana 5. listopada 
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2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

AD13/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Vesnom Bošković zasnuje 

radni odnos na radnom mjestu stručnog suradnika psihologa na određeno puno radno vrijeme, do 

povratka djelatnika na rad, na temelju natječaja objavljenog dana 5. listopada 2022. godine. na 

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje. 

AD14/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Dubravkom Šarić zasnuje 

radni odnos na radnom mjestu učitelja informatike na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, 

do povratka djelatnika na rad na temelju natječaja objavljenog dana 5. listopada 2022. na mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

AD15/ ODLUKA-daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Lucijom Mandarić zasnuje 

radni odnos na radnom mjestu učitelja informatike na određeno nepuno radno vrijeme od 2 sata 

tjedno-nastava u kući, do 21. lipnja 2023. na temelju natječaja objavljenog dana 5. listopada 2022. na 

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje. 

 

AD16/ ODLUKA o dodjeli školskog igrališta na povremeno korištenje bez naknade 

1. Daje se na povremeno korištenje školsko sportsko igralište, tribine i prostor oko 

školskog sportskog igrališta (u daljem tekstu: Prostor), Sportskoj udruzi Sparta 

Split, Tijardovićeva 2, 21000 Split, OIB: 84853801576, u svrhu organiziranja 

školskog prvenstva hokeja na travi dana 5. studenoga 2022. u vremenu od 10:00 do 

13:00 sati. 

2. Prostor se daje Udruzi  iz točke 1. Ove odluke na povremeno korištenje bez 

naknade, budući da će se prostor koristiti za održavanje sportskih aktivnosti koje su 

od javnog značaja i kojima se podiže kvaliteta života građana Grada Splita. 

3. Međusobna prava i obveze između Škole i Udruge regulirat će se Ugovorom o 

korištenju Prostora. 

 

 

 


