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ODLUKE 

 

s 46.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 25. siječnja 2023. (srijeda) u 

15:45 sati u Sali za sastanke Osnovne škole Brda.  

 

D N E V N I     R E D 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 45. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split 

održane dana 5. siječnja 2023. elektroničkim putem 

2. Prijedlog Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti u Osnovnoj 

školi Brda 

3. Prethodna suglasnost za sklapanje sporazuma o prestanku Ugovora o radu radniku Slavku 

Bobeti na radnom mjestu domara ložača (kućnog majstora) u Osnovnoj školi Brda 

4. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u 

cilju zaštite prava učenika za prvo polugodište šk. god. 2022./2023. 

5. Prethodna suglasnost za SKLAPANJE ANEXA UGOVORA O KORIŠTENJU 

ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SA SPORTSKOM UDRUGOM SPARTA 

6. Prethodna suglasnost za SKLAPANJE ANEXA UGOVORA O KORIŠTENJU 

ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE S TAEKWONDO KLUBOM SPLIT 

7. Ostalo 

 

AD1/ Prihvaćanje Zapisnika s  45. sjednice Školskog odbora održane dana 5. siječnja 2023.  

 

AD2/  Odluka: donosi se Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti u Osnovnoj 

školi Brda 

 

AD3/  Odluka: daje se suglasnost ravnateljici za sklapanje Sporazuma o prestanku Ugovora o radu  sa 

Slavkom Bobetom, sklopljenog na neodređeno puno radno vrijeme radi obavljanja poslova domara 

ložača (kućnog majstora) u Osnovnoj školi Brda dana 1. veljače 2002., na način da radniku Ugovor o 

radu prestane s danom 17. ožujka 2023. godine.  

 

AD5/ Odluka: daje se suglasnost ravnateljici za sklapanje Anexa Ugovora o korištenju školske sportske 

dvorane s  SPORTSKOM UDRUGOM SPARTA iz Splita, Tijardovićeva 2  OIB:84853801576,  

zastupanoj   po predsjedniku   Nikoli Barbariću na način da od 1. veljače 2023. SPORTSKA UDRUGA 

SPARTA  koristi školsku sportsku dvoranu dva puta tjedno i to u sljedećim terminima: 

srijedom 19,30 do 20,30 sati i subotom od 10,00 do 11,00 sati. 

 

AD6/ Odluka: daje se suglasnost ravnateljici za sklapanje Anexa Ugovora o korištenju školske sportske 

dvorane s TAEKWONDO KLUBOM „SPLIT“ Carrarina poljana, 21000 Split, kojeg zastupa Nenad 

Bulović na način da od 1. veljače 2023. TAEKWONDO KLUB „SPLIT“  koristi školsku sportsku 

dvoranu tri puta tjedno i to u sljedećim terminima: 

ponedjeljkom od 20,30 do 21,30 sati, 

četvrtkom 19:30 do 20:30 sati 

 i subotom od 17,00 do 18,00 sati. 

 

                                                                                          
 


