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Zapisnik o radu 23. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 12.12.2017. godine (utorak) u 13,30 sati u prostorijama škole 

 
 
Početak: 13,30 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača – predsjednik školskog odbora 
Mira Đukić Milašević, član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda radnika 
Sanja Ilić – član osnivača 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović, član osnivača 
Milena Popović, član iz reda roditelja 
Ivana Glibota, član iz reda učitelja 
 
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 22. sjednice Školskog odbora 
2. Zahtjev ravnatelja za dobivanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu po 

raspisanom natječaju 
3. Razno 

 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 22. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 22. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 

O D L U K U 
 

 davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme do 
povratka radnice s bolovanja sa Anom Čudina i Petrom Žižak. 

 davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu na nepuno neodređeno 
radno vrijeme (20 sati tjedno) sa Jelkom Babić na radno mjesto spremačice. 



Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

2 

 

 
AD 3. 

Ravnatelj informira članove školskog odbora da je na temelju Javnog poziva objavljen na 
mrežnim stranicama škole za prijevoz u Sarajevo pristiglo 3 ponude. Povjerenstvo je izabralo 
za prijevoznika PERLA SVJETSKA PUTOVANJA iz Imotskog kao najpovoljniju ponudu. Jedna 
ponuda je bila nepotpuna a druga je obuhvatila i smještaj što nije zatraženo u Javnom 
pozivu. 
 
Nema daljnjih prijedloga. 
 
Završetak: 14,10 sati 
 
KLASA: 003-08/17-01/377 
URBROJ: 2155/1-12-17-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 

 

 

 

 

 

 




