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Zapisnik o radu 4. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 14.01.2020. godine (utorak) u 14,00 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 14,00 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača  
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Gordana Mandalinić-Tičinović – član iz reda radnika 
Sanja Ilić – član osnivača 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović – član osnivača 
Mira Đukić Milašević  -  član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda učitelja 
 
Zapisničar: Gordana Mandalinić-Tičinović 
 
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 3. sjednice Školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na temelju  

javnog natječaja za radno mjesto voditelja/ice računovodstva - zamjena.  (Izvjestitelj: 
Jasminko Šetka, ravnatelj) 

3. Usvajanje financijskog plana za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu. 
4.   Razno 

 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 3. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik 3. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Ravnatelj izvještava da je raspisan javni natječaj za voditelja/icu računovodstva te da je 
imenovano povjerenstvo za vrednovanje kandidata. Povjerenstvo je podnijelo izvješće 
ravnatelju o provedenom postupku vrednovanja kandidata te dostavio rang listu u kojoj se 
nalaze ostvareni bodovi za svakog kandidata. Kandidatkinja Matea Mikulić ostvarila je najviše 
bodova nakon intervjua (razgovora). Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje 
Matee Mikulić na radno mjesto voditeljice računovodstva kao zamjenu za Jelku Popović. 
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Školski odbor jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
 

kojom daje prethodnu suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na određeno 
nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na radno mjesto voditeljice računovodstva sa Mateom 
Mikulić. 
 

AD 3. 
Ravnatelj izlaže kako je navedeno u Financijskom planu za 2020. godinu sa projekcijama za 
2021. godinu i 2022. godinu. 
Nakon ravnateljevog izlaganja članovi školskog odbora jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
 
Donosi se Financijski plan za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 
 
 
Nema daljnih pitanja i prijedloga. 
 
Završetak: 14,45 sati 
 
 
KLASA: 003-08/20-01/1 
URBROJ: 2155/1-12-20-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 

Predsjednik Školskog odbora 
 

_________________________ 
 

 
                                                                                                                 /Zvonko Močić, dr. med./ 

 

 

 




