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Zapisnik o radu 17. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 14.03.2017. godine (utorak) u 12,30 sati u prostorijama škole 

 
 
Početak: 12,30 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača – predsjednik školskog odbora 
Mira Đukić Milašević, član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda radnika 
Ivana Glibota – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Sanja Ilić, član osnivača 
Ivan Bartulović, član osnivača 
Milena Popović, član iz reda roditelja 
 
Predsjednik Školskog odbora gosp. Zvonko Močić otvara sjednicu Školskog odbora i 
konstatira da je prisutan potreban broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.  
Nakon toga predlaže Dnevni red koji se nalazi uz poziv na sjednicu: 
 

1. Usvajanje zapisnika o radu 16. sjednice Školskog odbora 
2. Radni odnosi: 

Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na temelju 
javnog natječaja za radno mjesto:  

- Učitelj/ica saksofona (33 sata tjedno na 
neodređeno) 

- Učitelj/ica gitare (27 sati tjedno na 
neodređeno) 

- Učitelj/ica viole (13 sati tjedno na 
neodređeno) 

- Učitelj/ica kontrabasa (2 sata tjedo na 
nedređeno) 

- Učitelj/ica trube (16 sati tjeno na 
neodređeno) 

- Učitelj/ica oboe (13 sati tjedno na 
neodređeno)  

3. Donošenje prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika i cijeni 
obrazovanja darovitih učenika/ca. 

4.  Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja partcipacije za roditelje učenika Eduarda 
Heski na prijedlog ravnatelja 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
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AD 1. 
Na zapisnik 16. sjednice Školskog odbora nema primjedbi. 
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 16. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Ravnatelj objašnjava da su od MZO dobivene suglasnosti za zapošljavanje kako je zatraženo 
od strane škole, te da je raspisan javni natječaj za učitelje saksofona, trube, oboe,gitare, viole 
i kontrabasa. 
Za učitelja trube ravnatelj traži suglasnost za  zapošljavanje Mate Kalajžića koji je jedini 
predao molbu i koji je već jedan dio satnice zaposlen u našoj školi. Za učitelja saksofona 
ravnatelj traži suglasnost za zapošljavanje učitelja Lovre Livajića, za učiteljicu oboe traži 
suglasnost za zapošljavanje učiteljice Ane Mandić, za učitelja viole traži suglasnost za Borisa 
Stanića. Na javnom natječaju nitko nije predao molbu za učitelja kontrabasa stoga ravnatelj 
predlaže da preuzme satnicu učitelj Boris Stanić koji je dosad to obavljao do zapošljavanja 
stručnog kadra. Za učitelja gitare nitko nije predao molbu stoga ravnatelj predlaže da do 
završetka nastavne godine i dalje predaje učitelj Zoran Melvan koji je na ugovor o djelu do 
raspisivanja novog javnog natječaja. 
 

Članovi školskog odbora nemaju nikakvih pitanja te jednoglasno donose: 
 

O D L U K A 
 

o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme za 
učitelje:  
- Lovro Livajić (32,72 sati tjedno)  
- Mate Kalajžić (27,27 sati tjedno) 
- Ana Mandić (32,72 sati tjedno) 
- Boris Stanić (12,72 sati tjedno) 
- Boris Stanić (2,41 sati tjedno na određeno) 
- Zoran Melvan (Ugovor o djelu) 

 

AD 3. 
Ravnatelj izvještava da temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju umjetničke škole 
trebaju tražiti od osnivača suglasnost na iznos participacije roditelja/skrbnika učenika i cijeni 
obrazovanja darovitih učenika/ca. Stoga, ravnatelj predlaže iznos participacije kako je 
navedeno u Odluci koja je dostavljena uz materijale za sjednicu. Naglašava da cijena 
participcije se ne mjenja u odnosu na prethodnu godinu te da je jedna od najnižih u RH. 
Novina je u članku koji se odnosi na oslobođenje od participacije koji po ovoj odluci 
obuhvaća više kategorija te se brine o socijalno ugroženoj populaciji. 
 
Školski odbor jednosglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti prijedlogu Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika i 
cijeni obrazovanja darovitih učenika/ca. 
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AD 4. 
Ravnatelja objašnjava da je Edurado Heski bio upisan na temeljni predmet gitara u nastavnoj 
godini 2016-/2017. Međutim zbog nedostatka stručnog kadra i nemogućnosti prof. Zorana 
Melvana za održavanje nastave u matičnoj školi u Omišu primoran je bio odustati od upisa te 
ponovno pohađati početnički solffeggio, te u dogovoru s roditeljima upisat će temeljni 
predmet gitara u nastavnoj godini 2017./2018. Ravnatelj predlaže da se Eduardo Heski 
oslobodi od participacije programa početničkog solfeggia za 2016./2017. 
 
Školki odbor jednoglasno donosi  
 

ODLUKU 
o oslobađanju plaćanja partcipacije za roditelje učenika Eduarda Heski na prijedlog 
ravnatelja. 
 

 
Nema daljnjih prijedloga. 
 
Završetak: 13,15 sati 
 
 
KLASA: 003-08/17-01/100 
URBROJ: 2155/1-12-17-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 




