
                              

        REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

   EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGA 

          Osječka 33, 34000 Požega 

KLASA: 011-03/22-03/1 

URBROJ: 2177-12-01-22-1 

 

Požega, 31. ožujka 2022. godine 

 

Na temelju članka 15. Pravilnika o pro micanju spoznaje o štetnosti duhanskih i srodnih proizvoda 

Ekonomske škole, Požega, Školski odbor Ekonomske škole, Požega na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. 

godine donosi 

O D L U K U  

o imenovanju Povjerenstva za borbu protiv pušenja  

Ekonomske škole, Požega 

 

I. 

Članovima Povjerenstva za borbu protiv pušenja (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u Ekonomskoj školi, 

Požega imenuju se: 

1. Jadranka Sabalić, prof. pedagog 

2. Andrea Bogojević, prof. 

3. Nikolina Janković, dipl. kriminalist 

 

Mandat Povjerenstva je 4 godine od dana imenovanja. 

Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika povjerenstva.  

Ako članovi ne uspiju imenovati  predsjednika povjerenstva, predsjednika imenuje ravnatelj. 

 



II. 

Povjerenstvo: 

- prati pojavnost pušenja u Školi, proučava i promiče nepušenje kao zdrav način života i rada 
- prati ostvarivanje aktivnosti iz članka 7. i izvođenje programa iz članaka 9. i 10. ovoga 
Pravilnika 
- daje školskim tijelima, nastavnicima i stručnim suradnicima prijedloge i mišljenja u svezi 
s uočenim problemima pušenja 
- predlaže programe i aktivnosti odvikavanja učenika (i zaposlenike Škole) od pušenja 
- predlaže nabavu primjerenih sredstava i opreme 

- predlaže izdavanje prigodnih publikacija u svezi s promicanjem nepušenja- surađuje s 
ustanovama, udrugama i tijelima koja se u okviru svog djelokruga bave promicanjem 
nepušenja. 

III. 

Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik povjerenstva. 
Na sjednicama povjerenstva vodi se zapisnik. 

Zapisnik vodi jedan od članova povjerenstva. 

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar. 

Na rad povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe poslovnika o radu školskih vijeća. 

 

IV. 

Prijedloge i mišljenja povjerenstvo može dati samo kada radi u punom sastavu.  

O davanju prijedloga i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka članovi povjerenstva odlučuju većinom glasova. 

U radu povjerenstva prema pozivu predsjednika sudjeluju i druge osobe koje svojom stručnošću i 
iskustvom mogu pomoći povjerenstvu u obavljanju poslova za koje je osnovano. 

O svom radu povjerenstvo podnosi izvješće Školskom odboru najkasnije do 30. rujna tekuće godine za 
prethodnu školsku godinu. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj       

 ploči Ekonomske škole, Požega. 

 

 

        Predsjednik Školskog odbora: 

 

        ________________________ 

           Tomislav Stojčević, prof. 


