
Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

Zapisnik o radu 28. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 15.05.2018. godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 12,00 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 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović - član osnivača 
Ivana Glibota -  član iz reda učitelja 
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 27. sjednice Školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na temelju 

javnog natječaja za radno mjesto: 
- Učitelj/ica viole – na nepuno radno vrijeme – 12,72 sata tjedno na neodređeno 

vrijeme 
- Učitelja/ice kontrabasa – na nepuno radno vrijeme – 2,41 sata tjedno na 

neodređeno vrijeme 
- Spremač/ica – na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno na neodređeno vrijeme 

3. Donošenje prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika/ca i 
cijeni obrazovanja darovitih učenika/ca. 

4. Razno 
 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 27. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 27. sjednice Školskog odbora. 
 
 
 



Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

AD 2. 
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelja 
viole na nepuno neodređeno radno vrijeme od 12,72 sata tjedno sa profesorom viole I. I. koji 
je ujedno i jedini kandidat koji je predao molbu za to radno mjesto. 
Članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno nepuno 
radno vrijeme od 12,72 sata tjedno sa profesorom I. I..  

 
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelja 
kontrabasa na određeno nepuno radno vrijeme od 2,41 sata sa profesorom viole I. I. iz 
razloga što se na javni natječaj za to radno mjesto nije nitko javio s propisanim uvjetima. 
Budući da se mora održavati nastava zakonom je omogućeno da se sklapa ugovor sa osobom 
koja ne ispunjava propisane uvjete s tim da se javni natječaj mora ponoviti u roku od 5 
mjeseci. 
Članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu na određeno nepuno 
radno vrijeme od 2,41 sata tjedno sa profesorom I. I. na radno mjesto učitelja 
kontrabasa.  

 
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu na radno spremačice na 
nepuno neodređeno radno vrijeme od 20,00 sati tjedno M. B..  
Članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno nepuno 
radno vrijeme od 20,00 sata tjedno na radno mjesto spremačice sa M. B.. 

 
 

AD 3. 
 

Školski odbor donosi prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika/ca i 
cijeni obrazovanja darovitih učenika/ca za 2018./2019. godinu kako je navedeno u prijedlogu 
odluke koji se nalazi uz poziv na sjednicu. Prijedlog će biti upućen Gradskom vijeću Grada 
Omiša od kojeg će se zatražiti prethodna suglasnost na tekst Odluke. 
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Završetak: 12,45 sati 
 
KLASA: 003-08/18-01/14 
URBROJ: 2155/1-12-18-2 
 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 

 

 




