
ZAKLJUČCI  SA 28. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODOBRA 

ODRŽANE DANA 15. ožujka  2023. GODINE  

 

Početak sjednice Školskog odbora: 16:30  sati 

Završetak sjednice Školskog odbora: 18,10 sati 

Prisutni: 

1.) ALEKSANDRA SCHILL, predsjednica Školskog odbora - iz reda radnika škole 

2.) ŽELJKO ANTUNOVIĆ – iz reda nastavnika i stručnih suradnika škole 

3.) ANITA BOROVEC - iz reda nastavnika i stručnih suradnika škole 

4.) ANA HRANIĆ - iz reda osnivača 

5.) VALENTINA HRUPEK – iz reda Vijeća roditelja 

6.) SNJEŽANA KLARIĆ – ravnateljica Škole 

7.) IVANA IVANOVIĆ – tajnica Škole, zapisničarka 

 

Opravdano odsutni: 

1.) ALEKSANDAR BEDENIKOVIĆ – iz reda osnivača 

2.) DRAGUTIN GLOŽINIĆ - iz reda osnivača 

 

Dnevni red 28. sjednice Školskog odbora: 

1. Otvaranje sjednice, usvajanje zapisnika Školskog odbora od 21. veljače 2023. godine s 

XXVII. (dvadesetisedme) sjednice (izvjestitelj: Aleksandra Schill, prof.) 

2. Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice  (izvjestitelj: Ivana Ivanović, tajnica 

Škole) 

3. Donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Strojarske i prometne škole (izvjestitelj: 

Ivana Ivanović, tajnica Škole) 

4. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu  (izvjestitelj: Snježana Klarić, 

dipl. pol.) 

5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Strojarske i prometne škole  (izvjestitelj: 

Snježana Klarić, dipl. pol.) 

6. Donošenje Odluke o izmjeni cijene dodatnog sata iz predmeta Upravljanje vozilom za 

redovne učenike koji se školuju za zanimanje vozač motornog vozila  (izvjestitelj: 

Snježana Klarić, dipl. pol.) 

7. Ostala pitanja 

 

 

Dopuna dnevnog reda (jednoglasno usvojeno): 

1. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem u postupku 

jednostavne nabave „Opskrba električnom energijom“ 



1. Otvaranje sjednice, usvajanje zapisnika Školskog odbora od 21. veljače 2023. godine     

     s XXVII. (dvadesetisedme) 

Donosi se Odluka o usvajanju dnevnog reda 

 Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika Školskog odbora od 21.02.2023. godine s 

27. sjednice Školskog odbora 

 

  2. Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice 
 Donosi se Odluka o donošenju Pravilnika o radu školske knjižnice 

 

   3.  Donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Strojarske i prometne škole 

 Donosi se Odluka o donošenju Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Strojarske i 

prometne škole 

 

     4. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu 

 Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. 

godinu 

 

     5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Strojarske i prometne škole 

 Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata Strojarske i prometne škole 

 

 

     6. Donošenje Odluke o izmjeni cijene dodatnog sata iz predmeta Upravljanje vozilom  

         za redovne učenike koji se školuju za zanimanje vozač motornog vozila 

 Donosi se Odluka o naknadi za dodatne sate vožnje i polaganje ispita iz predmeta 

Upravljanje vozilom C kategorije za redovite učenike koji se školuju za zanimanje 

vozač motornog vozila 

 
7. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem u 

postupku jednostavne nabave „Opskrba električnom energijom“ 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora s najpovoljnijim 

ponuditeljem u postupku jednostavne nabave „Opskrba električnom energijom“ 

 

     8. Ostala pitanja 

 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 


