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Zapisnik o radu 11. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 27.11.2020. godine (petak) u 13,30 sati u školi 

 
Početak: 13,30 sati.  
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača  
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Gordana Mandalinić-Tičinović – član iz reda radnika 
Vanda Ferić – član iz reda učitelja 
Mira Đukić-Milašević – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović – član osnivača 
Sanja Ilić – član osnivača 
 
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 10. sjednice Školskog odbora 
2. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Osnovne glazbene škole „Lovro pl. 

Matačić“ Omiš 
3. Razno 

 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 10. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik 10. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Tajnica škole obavještava članove da nije pristigla nijedna prijava na natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja škole koji je objavljen dana 28.10.2020. godine te da aktualnom 
ravnatelju traje mandat do 30.11.2020. godine. Shodno tome, Školski odbor treba imenovati 
vršitelja dužnosti ravnatelja temeljem članka 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj i 
osnovnoj školi.  
Predsjednik školskog odbora predlaže da aktualni ravnatelj gosp. Jasminko Šetka preuzme 
funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja. 
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Gosp. Jasminko Šetka prihvaća na vrijeme od šest (6) mjeseci te nadalje ističe da od 
Gradonačelnika nije dobio odgovor na dopis koji mu je uputio u srpnju 2020. godine u 
kojemu jasno naglašava da neće se kandidirati za ravnatelja škole ako Grad Omiš ne osigura 
školi prostor koji njoj pripada to jest galeriju, ured u kojem se nalazi CZK i kabinet u kojem se 
nalazi Crveni križ.  
Predsjednik školskog odbora, član osnivača, zahavljuje Jasminku Šetki na pristanak te se nada 
da će u gore navedenom roku Grad Omiš odnosno Gradonačelnik pronaći adekvatno 
rješenje.  
Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o imenovanju Jasminka Šetke za 
vršitelja dužnosti ravnatelja. Odluka se nalazi u prilogu ovog zapisnika. 
 
 
Nema daljnih pitanja i prijedloga. 
 
Završetak: 14,00 sati 
 
KLASA: 003-08/20-01/11 
URBROJ: 2155/1-12-20-2         
 
                                       

                     Zapisničar                                                                      Predsjednik Školskog odbora 
 
 

_________________________ 
____________________________                                                        Zvonko Močić, dr. med. 
Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur. 
 
 
 

 




