
Na temelju čl. 60, 67., 159. i 191. Statuta Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ (u daljnjem 

tekstu: Škola), odlučujući o prijedlogu Ravnatelja, nakon provedene rasprave na Školskom 

odboru i na Vijeću roditelja, Školski odbor, na sjednici održanoj dana 8. ožujka 2019.g. donio 

je 

 

PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA ŠKOLSKE UNIFORME 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovim se Pravilnikom uređuje način imenovanja i rada te ovlasti i dužnosti Povjerenstva 

za školske uniforme (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku su neutralni i odnose se na osobe oba spola. 

Članak 3. 

 Povjerenstvo je tijelo koje postupa u svim pitanjima vezanima za odlučivanje o načinu 

izbora, naručivanja, preuzimanja i plaćanja školskih uniformi učenika Škole. 

 Povjerenstvo predstavlja sve roditelje i Školu prema izabranom isporučitelju školskih 

uniformi i trećim osobama te postupa u njihovo ime i za njihov račun vezano za sva pitanja 

školskih uniformi učenika Škole. 

 

IZBOR I NAČIN RADA POVJERENSTVA 

Članak 4. 

Povjerenstvo se sastoji od (5) članova, od kojih je (1) član iz reda učitelja i (4) člana iz 

reda roditelja. 

Članove Povjerenstva iz reda učitelja bira Učiteljsko vijeće, a članove iz reda roditelja 

bira Vijeće roditelja, sve u dogovoru s ravnateljem koji provodi neposredni nadzor nad radom 

Povjerenstva. 

Predsjednika Povjerenstva izabiru između sebe članovi Povjerenstva većinom svih 

glasova. 

Članak 5. 

 Članovi i predsjednik Povjerenstva izabiru se na vrijeme od 1 godine. 

 Član ili predsjednik Povjerenstva, nakon isteka vremena na koje je imenovan, može biti 

ponovno imenovan. 

Članak 6. 



 Član ili predsjednik Povjerenstva može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je 

imenovan i to: na vlastiti zahtjev ili na zahtjev drugih članova Povjerenstva iz drugih razloga 

radi kojih nije u mogućnosti obavljati dužnost člana ili predsjednika Povjerenstva. 

Člana Povjerenstva razrješuje vijeće koje ga je izabralo. 

Članak 7. 

 Povjerenstvo radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a prema rasporedu koji 

utvrdi predsjednik Povjerenstva i najmanje jednom u polugodištu, prije naručivanja školskih 

uniformi učenika Škole za novu školsku godinu, odnosno za novu sezonu. 

 Povjerenstvo radi u punom sastavu na sjednicama kojima predsjedava predsjednik 

Povjerenstva, uz prisustvo ravnatelja, u zgradi Škole. 

 Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva pisanim putem najkasnije 8 dana 

prije sazvane sjednice, a u slučaju hitne potrebe usmenim putem najkasnije 3 dana prije sazvane 

sjednice. 

            Sjednicama će po potrebi prisustvovati članovi Vijeća učenika koji će moći iznijeti svoje 

mišljenje Povjerenstvu za školske uniforme. 

 Zapisnik o radu na sjednicama Povjerenstva vodi jedan od članova Povjerenstva kojeg 

odredi predsjednik Povjerenstva.  

Članak 8. 

 Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova Povjerenstva, uz suglasnost 

ravnatelja. 

U slučaju izjednačenog broja glasova, glas predsjednika Povjerenstva odlučuje, također 

uz suglasnost ravnatelja. 

  

 OVLASTI I DUŽNOSTI POVJERENSTVA 

Članak 9. 

Ovlasti i dužnosti Povjerenstva su: 

1. Prikupljanje ponuda i dizajna školskih uniformi od različitih isporučitelja, 

2. Izbor najprihvatljivije ponude isporučitelja, s obzirom na cijenu i kvalitetu školske 

uniforme, uzimajući u obzir potrebe učenika Škole, 

3. Prikupljanje pojedinačnih narudžbi za školske uniforme od roditelja učenika Škole i 

prosljeđivanje narudžbi isporučitelju školskih uniformi, 

4. Prikupljanje novčanih sredstava od roditelja radi plaćanja dogovorene cijene školskih 

uniformi učenika Škole i prosljeđivanje novčanih sredstava isporučitelju školskih 

uniformi, 

5. Posredovanje između roditelja učenika i Škole, s jedne strane, i isporučitelja školskih 

uniformi, u pitanjima eventualnih prigovora glede neizvršenja dogovorenih  obveza od 

strane isporučitelja ili roditelja.  

6. Postupanje u svim drugim pitanjima vezanima za školske uniforme učenika Škole. 



Članak 10. 

 Povjerenstvo izabire jednog ili više svojih članova za obavljanje poslova navedenih u 

članku 9. ovog Pravilnika. 

 Povjerenstvo može dopustiti da, radi bržeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz čl. 9. točka 

3. i 4. ovog Pravilnika, članovima Povjerenstva pomažu predstavnici roditelja u Vijeću roditelja 

ili roditelji koje oni predlože, sve uz znanje i suglasnost ravnatelja. 

Članak 11. 

 Sve obrasce za kojima se ukaže potreba u radu Povjerenstva, izradit će Povjerenstvo 

naknadno, a nakon što na sjednici usuglasi i usvoji njihov sadržaj. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

 

                                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                              Marta Žambok, mag.prim.educ. 

        _________________________ 

 

            Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 14.ožujka 2019.g. 

                                                                                                        

  Ravnateljica: 

s. Marija Maja Dolenec, dipl.kat 

 

_______________________ 

  

KLASA: 012-03/19-02/1 

URBROJ: 2170/01-55-01/01-19-1 

 

U Rijeci, 08. ožujak 2019.g. 

 


