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Zapisnik o radu 15. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 

Omiš održane na dan 10.01.2017. 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 
Ivana Glibota – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
 
Odsutni:  
Sanja Ilić, član osnivača 
Ivan Bartulović, član osnivača 
Milena Popović, predstavnik roditelja 
 
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 14. sjednice Školskog odbora 
2. Radni odnosi: 

- Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu do 60 
dana – učitelju saksofona – Lovro Livajić, učiteljici klavira – Antoniji Ivanišević, 
učiteljici oboe - Ani Mandić, učiteljici solfeggia – Ivani Glibota, učitelju trube – Mati 
Kalajžiću 

- Za ugovor o djelu – učitelju gitare – Zoranu Melvanu i učitelju viole i kontrabasa – 
Boris Stanić 

3. Razmatranje problematike radnog mjesta spremač/ice 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 14. sjednice Školskog odbora nema primjedbi. 
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 14. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana za učitelje 
Lovro Livajić, Antoniju Ivanišević, Ana Mandić, Ivana Glibota i Mate Kalajžić do dobivanja 
suglasnosti za radna mjesta od strane Ministarstva znanosti i  obrazovanj. Nadalje, ravnatelj 
napominje da će se raspisat natječaj kad se dobiju suglasnosti za radna mjesta. Ravnatelj 
izvještava da je telefonskim putem razgovarao sa Melitom Ivanković iz uprave za odgoj i 
obrazovanje koja je rekla da se čeka potpis ministra. 
Ravnatelj traži suglasnost za sklapanje ugovora o djelu do 60 dana do dobivanja suglasnosti 
MZOS za radna mjesta učitelja gitare, viole i kontrabasa. Dobivanjem suglasnosti za gore 
navedena radna mjesta od strane MZOS raspisat će se javni natječaj. 
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Školski odbor donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa do 60 dana sa učiteljima Lovro 
Livajić, Antonija Ivanišević, Ana Mandić, Ivana Glibota i Mate Kalajžić, te o davanju 
prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o djelu do 60 dana s učiteljima Zoran Melvan i 
Boris Stanić do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja. 

 
AD 3. 

Ravnatelj obavještava da su 30.09.2015. i 30.09.2016. upućeni zahtjevi za izdavanje 
suglasnosti za radno mjesto spremača/ice. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije izdao 
suglasnost za to radno mjesto. Nadalje, ravnatelj izvještava da je poslove čišćenja do 
11.01.2017. obavljala čistačica Centra za kulturu gđa. Nada Marunčić koja odlazi u mirovinu. 
Po saznanjima ravnatelja Centar za kulturu nema namjeru zapošljavati drugu čistačiću.  
Ravnatelj naglašava da je neophodno zadovoljiti higijenske zahtjeve to jest čistiti učionice, 
sanitarne čvorove, hodnik itd... Važno je također da uvijek bude prisutna osoba u drugoj 
smjeni zbog raznoraznih potreba učenik/ca i učitelja te zbog zatvaranje škole. 
Ravnatelj naglašava da Agencija koja bi vršila usluge čišćenja nije rješenje iz razloga što 
treba osoba biti prisutna svakodnevno tijekom druge smjene te vršiti i poslove dežurstva i 
zaključavanja škole. Stoga, ravnatelj predlaže da se uputi dopis Osnivaču, Gradu Omišu, u 
kojem se traži prijedlog rješenja. Ukoliko osnivač ne može naći adekvatno rješenje ravnatelj 
predlaže da se sklopi Ugovor o djelu do dobivanja suglasnosti za radno mjesto spremačiće 
od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.  
Predsjednik školskog odbora, gosp. Zvonko Močić, slaže sa prijedlogom ravnatelja da se 
uputi osnivaču dopis u kojem se traži moguće rješenje navedenog problema. Nadodaje, da je 
jasno da škola bez spremačice i osobe koja će biti raspoloživa u drugoj smjeni ne može 
funkcionirati te da treba pronaći model kojim će se zadovoljiti svim potrebama. 
Nakon kratke rasprave donosi se sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 
Ravnatelj će uputiti dopis Gradu Omišu vezano za problematiku spremača/iće. Ukoliko 
osnivač ne ponudi adekvatno rješenje ravnatelj će biti primoran zaključiti Ugovor o djelu za 
obavljanje poslova čišćenja prostora i opreme.  
 
Nema daljnjih prijedloga. 
 
Završetak: 13,45 sati 
KLASA: 003-08/17-01/15 
URBROJ: 2155/1-12-17-2 
 
                 Zapisničar 
 
______________________________ 
Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur. 
 
    Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
         Zvonko Močić, dr. med. 
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