
SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA 

KLASA : 003-08/18-01/1 

URBROJ : 2138-22-06-18-2 

Vela Luka,  25. svibnja  2018. godine god. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 5.  sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka koja se održala 24. svibnja 2018. godine u 

prostorijama Srednje škole Vela Luka sa početkom u 15.00  sati. 

 

NAZOČNI : Ofelija Dragojević (ravnateljica), Ivan Tabain (predsjednik), Fani Šeparović (član), 

Vinka Prizmić (član), Marina Šego (član),     Maja Barčot  (član),  Lidija Dragojević (zapisničar) 

 

NENAZOČNI  :  Tino Žuvela, Jelena Berković 

 

Konstatirano  je da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik je  otvorio sjednicu i  pročitao dnevni red koji glasi :  

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika sa 4.  sjednice Školskog odbora ( zapisnik se šalje u prilogu ovog poziva 

na uvid) 

2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave ( prijedlog 

Pravilnika poslan uz poziv) 

3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka (prijedlog Pravilnika 

poslan uz poziv) 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja 

Pristupilo se usvajanju predloženog dnevnog reda.  

 

ZAKLJUČAK :  

Dnevni red je usvojen.  

 

 Točka 1.  

Zapisnik sa 4. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen  

 

 Točka 2.  

Predsjednik je pročitao točku i predao je riječ tajnici. Tajnica je pojasnila kako naša škola već ima ovaj 

Pravilnik usvojen 07. 11. 2016. godine pod nazivom „Pravilnik o provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti“. Međutim prema Zakonu o javnoj nabavi (NN120/16) koji je na snazi od 01. 01. 

2017. godine taj pravilnik se treba zvati „Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave“. Ovim 

Pravilnikom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornih obveza za nabavu roba i usluga do 

200.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno do 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za nabavu radova za koje 

sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedba postupka javne nabave.  

Otvorena je rasprava. Nije bilo primjedbi pa se pristupilo glasanju za davanje suglasnosti na ovaj 

pravilnik  

ZAKLJUČAK : Daje se suglasnost na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 

 

 

 Točka 3. 

Predsjednik je predao riječ tajnici.  

Opća uredba o zaštiti podataka u predstavlja krovni propis o zaštiti osobnih podataka u EU i u punoj je 

primjeni od 25. svibnja 2018. godine. Tijela javne vlasti, između ostalog i škole koji se sukladno 

Uredbi smatraju voditeljima obrade imaju obvezu svrhu i način obrade osobnih podataka regulirati 

zakonom. (Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o zajedničkom 



upisniku školskih ustanova – e-Matici, Pravilnikom o sadržaju i obliku svjedodžbi). Isto tako škola 

prikuplja podatke o radnicima prema Zakonu o Registru zaposlenih u javnom sektoru.  

Obrada osobnih podataka mora biti poštena, zakonita i transparentna, a dopušteno je obrađivati samo 

one podatke koji su nužni za ispunjenje zakonom utvrđene svrhe.  

Slijedom navedenog potrebno je donijeti „Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka“. 

Pristupilo se glasovanju.  

ZAKLJUČAK : Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka je usvojen. 

 

 

 Točka 4.  

Predsjednik je izvijestio članove Školskog odbora kako mandat sadašnjoj  ravnateljici istječe 31. 

kolovoza 2018. godine. Treba se započeti sa procedurom za izbor tri mjeseca prije zbog svih 

postupaka  koje treba sprovesti.  

Predsjednik je predao riječ tajnici koja je pojasnila proceduru za izbor ravnatelja. Na ovoj sjednici 

Školski odbor treba donijeti odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja. Treba odlučiti u kojem 

dnevnom tisku će natječaj biti objavljen i koliko će trajati rok za prijavu. 

Otvorena je rasprava. Prijedlog je bio da se natječaj objavi u dnevnom tisku na našem području a to je 

Slobodna Dalmacija ili Dubrovački vijesnik  i da rok za prijavu na natječaj bude 8 dana.  

 

ZAKLJUČAK : Školski odbor Srednje škole Vela Luka donosi odluku o raspisivanju Natječaja za 

izbor ravnatelja u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, natječaj će se obaviti 11. lipnja 2018. godine i 

rok za prijavu na natječaj je 8 dana. 

 

 

 

Sjednica je završila  u  15.45 sati.  

 

 

 

             PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:                             ZAPISNIČAR : 

                                  Ivan Tabain                                                       Lidija Dragojević 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


