SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/19-01/02
Urbroj: 2147-20-01-19-7
Makarska, 13. lipnja 2019. god.
Z A P I S N I K
DVADESETPRVE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Datum i vrijeme: 10. srpnja 2019. g. u 10,00 sati.
Mjesto: info kabinet br. 17
Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina, J. Kosović i Ž. Matić
Odsutni: M. Maslać (o), M. Mustapić (o) i A. Jović (o)
Ostali: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio i utvrdio postojanje kvoruma za rad Odbora predsjedavajući Mario Puharić.
Predložio je točke dnevnog reda kao što su predložene pozivom što su članovi Odbora jednoglasno
prihvatili, te je utvrđen dnevni red kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 20. sjednice
Odluka o usvajanju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Odluka o usvajanju Odluke o participaciji za učenički fond
Razno

AD1) Predsjedatelj je pozvao prisutne da iznesu primjedbe i eventualne ispravke na zapisnike 20
sjednice, kako nije bilo prijava stavio je na usvajanje zapisnike.
Zapisnik 20 sjednice je jednoglasno usvojen.
AD2) Nakon što je predsjedatelj upozano članove Odbora s prijedlogom Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave kojeg je predložio ravantelj riječ je dao ravantelju koji je kratko obrazložio svoj
prijedlog. Tajnik škole je upoznao članove Odbora o obavezama koje proizlaze u postupcima jednostavne
nabave i suradnji sa gospodinom Hrvojem Pejićem koji je sudjelovao u izradi predloženog pravilnika.
Ravnatelj je kratko iznio i podatke o planiranim radovima u školi zbog kojih će se provesti i procedura
jednostavne nabave.
Predsjedatelj je pozvao članove Odbora na usvajanje predloženog pravilnika, što je i učinjeno
jednoglasno.
AD3) Predsjedatelj je stavio na raspravu prijedlog Odluke o partipaciji za učenički fond za školsku
godinu 2019./20. Kako nije bilo prijava za raspravu predsjedatelj je stavio Odluku na usvajanje. Članovi
odbora su jednoglasno usvojili predloženu Odluku.
AD$) Kako nije bilo prijedloga za raspravu pod točkom 4. predsjedatelj je u 10,30 sati zaključio
sastanak..

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

