
 

ZAKLJUČAK 

s 2. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vodice 

Predsjednica Školskog odbora Maja Mrvica 16.7.2021. elektronskim je putem obavijestila 

članove Školskog odbora o dnevnom redu.  

Zaključno s 20.7.2021.  članovi Školskog odbora su se izjasnili o točkama dnevnog reda. 

 
Članovi Školskog odbora koji su se očitovali: 
gđa. Maja Mrvica – predstavnik Učiteljskog vijeća  
gđa. Marina Grubelić – predstavnica Učiteljskog vijeća 
gđa. Ana Bulat - predstavnica Skupa djelatnika Škole 
g. Ivan Skočić – predstavnik Vijeća roditelja 
gđa. Ivana Skočić – predstavnica osnivača Škole 
gđa. Kristina Vukošić Popov – predstavnica osnivača Škole 
g. Ante Alfirev – predstavnik osnivača škole 

 

Predsjednica ŠO gđa. Maja Mrvica svim članovima ŠO elektronskim putem dostavila je zapisnik 
prethodne sjednice i sljedeći dnevni red: 

 
DNEVNI RED 

 

   1. Usvajanje zapisnika s prve sjednice, 

   2. Prijedlog Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja 

   3. Izmjena i dopuna financijskog plana OŠ Vodice za 2021. godinu (I.) s obrazloženjem 

   4. Davanje suglasnosti za provedbu postupka jednostavne nabave školskih udžbenika 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s prve sjednice 

Zapisnik prve sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen. 

Ad.2. Prijedlog Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja 
Na svojoj prvoj sjednici Školski odbor je usvojio Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim 
gradivom i Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja, koje je potom poslano u Državni 
arhiv u Šibenik (DAŠI), radi dobivanja prethodne suglasnosti. Kako je DAŠI imao određene 
primjedbe Prijedlog popisa dokumentarnog gradiva je izmijenjen i dopunjen, a u skladu s 
dobivenim uputama Državnog arhiva. 
Kako članovi nisu imali dopuna i primjedbi prijedlog je usvojen, te se ponovno upućuje Državnom 
arhivu u Šibeniku za davanje prethodne suglasnosti. 
 
Ad.3. Izmjena i dopuna financijskog plana OŠ Vodice za 2021. godinu (I.) s obrazloženjem 
Jednoglasno se usvaja i prihvaća Izmjena i dopuna financijskog plana OŠ Vodice za 2021. godinu. 

Ad.4. Davanje suglasnosti za provedbu postupka jednostavne nabave školskih udžbenika 

Daje se prethodna suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave školskih udžbenika za 

školsku godinu 2021./2022. 

 

                                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

                                                                                      Maja Mrvica, učiteljica 

                                                                                                                            



 


