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Zapisnik o radu 33. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 07.02.2019. godine (četvrtak) u 13,00 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 14,00 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) 
Voditeljica računovodstva: Jelka Popović 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović - član osnivača 
Sanja Ilić – član osnivača 
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 32. sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje Statuta Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš. (Izvjestitelj: 

Gordana Mandalinić-Tičinović, tajnica) 
3. Donošenje godišnjeg obračuna (financijski izvještaj) na prijedlog ravnatelja. 

(Izvjestitelj: Jelka Popović, voditeljica računovodstva) 
4. Razno 

 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 32. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 32. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Tajnica obavještava prisutne članove da je Grad Omiš kao osnivač javne ustanove Osnovna 
glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš dao prethodnu suglanost na tekst Statuta u obliku i 
sadržaju koji je utvrđen na 32. sjedmici školskog odbora na dan 14.01.2019. godine. Stoga, 
slijedom gore navedenog traži se od Školskog odbora da donese Statut. 
  
Članovi školskog odbora nemaju nikakvih pitanja te jednoglasno donose: 
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O D L U K U 
 

kojom se donosi Statut Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš. 
 

AD 3. 
Voditeljica računovodstva izvještava kako je navedeno u godišnjem obračunu. Nadodaje da 
je potpisan Sporazum o prijenosu i preuzimanju dugotrajne i kratkotrajne imovine između 
Centra za kluturu Omiš i Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš.  
 
Članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 

ODLUKU 
 
Usvaja se godišnji obračun  (Financijski izvještaj) Škole za 2018. godinu na način kako je 
predložen od strane ravnatelja. 
 

AD 4. 
Ravnatelj obavještava da će Glazbena škola iz Vukovara biti gost OGŠ „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš krajem svibnja. Očekuje se oko 50 gsotiju. Priredit će se zajednički koncert naših 
učenika i profesora. Organizirat će se izleti i obilasci Omiša i okolnih mjesta. 
 
Nadalje organizirat će se dan otvorenih vrata za učenike PŠ Kučiće. Učenicima će se održat 
kratki satovi solfeggia i instrumenata da se upoznaju sa glazbenom školom. 
 
 
Nema daljnih pitanja i prijedloga. 
 
Završetak: 14,05 sati 
 
 
KLASA: 003-08/19-01/2 
URBROJ: 2155/1-12-19-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
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