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9. sjednica Školskog odbora Pomorske škole, Split, održana 15. studenoga 2017. (srijeda), s  

početkom u 13.00 sati, u uredu ravnatelja 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni od strane članova Školskog odbora. 

Sjednici su bila nazočna 4 člana Školskog odbora (imenovana od strane Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i 

na Skupu radnika). Preostala 3 člana još nisu imenovana samostalno od strane osnivača. 

 

Ad 1.) Verifikacija zapisnika s 8. sjednica Školskog odbora 

Zapisnik s prošle 8. sjednice Školskog odbora održane 31. listopada 2017. godine jednoglasno je 

usvojen. 

 

Ad 2.)  Donošenje (usvajanje) Rebalansa III. Financijskog plana za 2017. i Plana nabave za 

            2017. godinu 

Na temelju članka 48. i 186. Statuta, usvojen je Rebalans III. Financijskog plana za 2017. (ukupno i po 

izvorima financiranja) i Plana nabave za 2017. godinu, predložen od strane ravnatelja. 

 

Ad 3.)  Rješenje o odbijanju zahtjeva za premještajem  

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 12. Statuta Škole i članka 116. Zakona o općem upravnom 

postupku (NN, broj 47/09.), a u povodu žalbe K.Č. majke učenika D. Č., izjavljene 19.10.2017.protiv 

Odluke Nastavničkog vijeća  od 10.10.2017. o odbijanju zahtjeva za premještanjem D. Č. iz prvog 

razreda smjer ribarsko-nautički tehničar u smjer pomorski nautičar, u školskoj godini 2017./2018, 

Školski odbor je donio RJEŠENJE kojim se žalba odbija 

 

Ad 4.)  Suglasnost za povećanje broja sati rada radi obavljanja poslova ispitne koordinatorice za  

            šk.god. 2017./2018  

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje novog ugovora o radu, bez natječaja, radi dopune sati do 

punog radnog vremena s nastavnicom M.D.M., koja u Školi ima zasnovan radni odnos na neodređeno 

nepuno radno vrijeme, za obavljanje poslova ispitne koordinatorice, po dobivenoj suglasnosti od 

Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 03.11.2017.) za školsku godinu 2017./2018., s promjenom 

(povećanjem broja sati rada tjedno s 6 na 8) od 15.11.2017. do 31.08.2018. godine,  

 

Ad 5.)   Udovoljenju zamolbe S.V. za oslobađanjem od obveze plaćanja povećanih troškova  

              obrazovanja u šk.god. 2'17./2018. 

Na temelju članka XIX. točke 3. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 

2017./2018. (Narodne novine, broj 48/17.) udovoljenju je zamolbi S.V. (majke učenika) od obveze 

plaćanja povećanih troškova obrazovanja  u iznosu od 100,00 kuna, u školskoj godini 2017./2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


