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Zapisnik o radu 30. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 30.10.2018. godine (utorak) u 13,00 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 13,00 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača – predsjednik školskog odbora 
Mira Đukić Milašević  - član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda radnika 
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Ivana Glibota – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović - član osnivača 
Sanja Ilić – član osnivača 
 
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 29. sjednice Školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odosa po raspisanom natječaju 

za radna mjesta učitelja/ice violine, flaute, gitare i saksofona.(Izvjestitelj: Jasminko 
Šetka, ravnatelj) 

3. Donošenje Financijskog plana za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. 
godinu.(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, ravnatelj) 

4. Razno 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 29. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 29. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Ravnatelj objašnjava da je raspisan javni natječaj za radno mjesto učitelja/ice violine radi 
zamjene učiteljice koja je na rodiljnom dopustu. Zaprimljena je 1 molba od strane D. S. koja 
ispunjava sve uvjete za zapošljavanje. Stoga ravnatelj predlaže da se profesorica D. S. zaposli 
na radno mjesto učiteljice violine na određeno vrijeme do povratka T. Č.-B. sa rodiljnog 
dopusta. Nadalje objašnjava da je raspisan javni natječaj za učitelja/icu flaute radi zamjene 
učiteljice koja se nalazi na rodiljnom dopustu. Zaprimljena je  molba od strane profesorice I. 
L. koja ispunjava sve potrebne uvjete stoga se predlaže zapošljavanje I. L. na određeno 
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vrijeme do povratka A. V. s rodiljnog dopusta. Raspisan je javni natječaj za radno mjesto za 
učitelja/icu gitare te je zaprimljena 1 molba od strane B. N. koji je završio Muzičku akademiju 
u Sarajevu te priložio rješenje Agencije za znanost i visoko školstvo u kojem se priznaje 
kvalifikacija prvostupnika. Budući da nedostaje rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja 
ravnatelj predlaže da se zaposli na određeno vrijeme do dobivanja rješenja MZO ili najdulje 
na vrijeme od 5 mjeseci jer ne ispunjava propisane uvjete. Ravnatelj izvještava da na radno 
mjesto učitelja saksofona nije zaprimljena nijedna molba te predlaže da se sklopi Ugovor o 
djelu sa profesorom L. L.. Slijedom gore navedenog ravnatelj traži prethodnu suglasnost za 
zasnivanje radnog odnosa s gore navedenim kandidatima. 
 
Članovi Školskog odbora jednoglasno donose: 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovra o radu na određeno vrjeme sa 
profesoricom D. S., I. L. i profesorom B. N.. 
o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o djelu sa profesorom L. L.. 
 

 
 

AD 3. 
 

Ravnatelj izlaže kako je navedeno u Financijskom planu za 2019. godinu sa projekcijama za 
2020. i 2021. godinu.  
Nakon ravnateljevog izlaganja članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 

ODLUKU 
 
Donosi se Financijski plan za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu. 
 

AD 4. 
 

Ravnatelj ponosno ističe kako je profesorica Vanda Ferić postala član predsjedništva 
glazbenih teoretičara. Članovi školskog odbora pljeskom i oduševljenjem čestitaju profesorici 
Vandi Ferić na časnoj funkciji. 
Ravnatelj nadalje dostavlja članovima Školskog odbora odgovor Gradonačelnika na dopis 
vezan za prostor. Ravnatelj svakako ističe da je dr. Zvonko Močić kao predsjednik školskog 
odbora i član koji predstavlja osnivača uvijek vodio računa o interesima i dobrobiti glazbene 
škole međutim takav dojam ne ostavljaju svi predstavnici Grada Omiša to jest osnivača 
glazbene škole. U dopisu se ne nudi rješenje za problem vezan za prostor škole štoviše stječe 
se dojam da se ravnatelja kao stručnog voditelja i članove školskog odbora poziva na 
odgovornost i upozorava da ako se pokrene bilo što vezano za prostor da će škola prestati s 
radom a da će za to biti odgovorni ravnatelj i školski odbor.  
Ravnatelj objašnjava da je Grad Omiš svojom odlukom o osnivanju glazbene škole i 
ugovorom o podzakupu s HEP-om trebao osigurati školi prostor te da Grad Omiš svojom 
inertnošću i nedjelovanjem krši Odluku gradskog vijeća i Ugovora o podzakupu te je Grad 
Omiš odgovoran zato što škola ne raspolaže s prostorom koji joj pripada i da će Grad Omiš 
kao osnivač škole biti odgovoran ako škola prestaje s radom zbog neadekvatnih uvjeta. 
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Ravnatelj iskazuje ozbiljnu zabrinutost za sigurnost učenika/ca  s obzirom da se u prostore u 
kojima djeluje škola nalaze još 2 ustanove te svakodnevno slobodno i nekontrolirano ulaze 
osobe koje nemaju nikakve veze sa školom i u neposrednom su kontaktu sa  djecom od 4 do 
14 godina. Djelatnici Centra za kulturu i njihove stranke svaki dan prolaze kroz ured tajništva 
u kojem se nalaze svi osobni podaci naših učenika/ca, njihovih roditelja i djelatnika škole što 
u potpunosti u suprotnosti sa Uredbom o zaštiti osobnih podataka (kazne su rigorozne). 
Ravnatelj zaključuje da Grad Omiš ne nalazi rješenje za navedene probleme  i predlaže da se 
započne pregovarati o prenosu osnivačkih prava na Splitsko-dalmatinsku županiju koja će 
možda biti u mogućnosti osigurati sigurnost i prostor našoj djeci. Nadodaje da je Županija 
nadležni proračun OGŠ „Lovro pl. Matačić“ Omiš. 
  
Predsjednik školskog odbora odgovara da je on osobno sa Gradonačelnikom I. K. vodio 
razgovore i pregovore vezano za prostor u kojem djeluje škola, a koji je u vlasništvu HEP-a 
što je bilo nužno da bi se škola osnovala i da ne bi prestala sa radom. Cijeli taj proces bio je 
zahtjevan i omogućio je osnivanje škole i njen uspješni nastavak. Predsjednik nadodaje da 
razumije probleme koje ima škola vezano za prostor osobito sada kada se povećao broj 
učenika međutim isto tako prenijeti osnivačka prava na Županiju nema smisla ako Županija 
ne ponudi čvrsto i trajno rješenje vezano za prostor.  
 
Nakon rasprave donosi se sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
Treba pažljivo proučiti dopis Gradonačelnika te upozoriti na sve pravne konsekvencije kako 
našeg zahtjeva tako i odgovora Gradonačelnika.  
 
 
Završetak: 14,00 sati 
 
 
KLASA: 003-08/18-01/21 
URBROJ: 2155/1-12-18-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 

 

 

 

 




