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Zapisnik o radu 34. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 21.05.2019. 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 
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Ivana Glibota – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović - član osnivača 
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 33. sjednice Školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa po 

raspisanom natječaju za radna mjesta učitelja/ice gitare i saksofona.  (Izvjestitelj: 
Jasminko Šetka, ravnatelj) 

3. Donošenje prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelj/skrbnika učenika/ca. 
(Izvjestitelj: Gordana Tičinović, dipl. iur.) 

4. Donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi 
„Lovro pl. Matačić“ Omiš. (Izvjestitelj: Gordana Tičinović, dipl. iur.) 
 

Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 33. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 33. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Ravnatelj izvještava da je raspisan Javni natječaj za radna mjesta učitelja/ice gitare i 
saksofona na dan 29.03.2019. godine iz razloga što je sa učiteljem saksofona sklopljen 
Ugovor o djelu te učitelj gitare nema odgovarajuću stručnu spremu. Na javni natječaj za 
učitelja saksofona nije zaprimljena nijedna prijava stoga ravnatelj predlaže da se sklopi 
Ugovor o djelu sa Lovrom Livajićem. Za radno mjesto učitelja gitare došla je jedna prijava od 
strane učitelja Bojana Nikolića koji nema odgovarajuću stručnu spremu (nedostaje 1 godina 
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akademije). Ravnatelj predlaže da se sklopi Ugovor o radu na određeno (5 mjeseci) sa 
Bojanom Nikolićem.   
  
Članovi školskog odbora nemaju nikakvih pitanja te jednoglasno donose: 
 
 
 

O D L U K U 
 

kojom daju prethodnu suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora o djelu za radno mjesto 
učitelja saksofona sa Lovrom Livajićem i kojom daju prethodnu suglasnost ravnatelju za 
sklapanje Ugovor o radu na određeno vrijeme od 5 mjeseci sa Bojanom Nikolićem.  
 

AD 3. 
Tajnica izvještava da prijedlog Odluke o participaciji za 2019./2020. godinu ostaje isti u dijelu 
koji se odnosi na iznos participacije. Novina je da su oslobođeni plaćanja participacije djeca 
koja sudjeluju u Radionicu za djecu sa poteškoćama u razvoju. 
 
Školksi odbor jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 
O donošenju prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelja i skrbnika učenika i učenica za 
2019./2020. godinu kako je navedeno u tekstu prijedloga Odluke koji se nalazi uz poziv na 
sjednicu. Zatražit će se prethodna suglasnost od Gradskog vijeća Grada Omiša na tekst 
Odluke. 
 
 

AD 4. 
Tajnica izvještava da izmjenom članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi propisana je obveza donošenja Pravilnika kojim se uređuje način i postupak 
zapošljavanja te sastav povjerenstva koji sudjeluje u natječajnom postupku. Tajnica 
objašnjava novine to jest rad povjerenstva i mogućnosti testiranja kandidata. Naglašava da 
se treba zatražiti suglasnost od Ureda državne uprave na tekst Pravilnika. 
 
Članovi Školskog odbora nemaju pitanja te jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
Kojom se donosi Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi 
„Lovro pl. Matačić“ Omiš. 
 
Nema daljnih pitanja i prijedloga. 
 
Završetak: 14,05 sati 
 
 
KLASA: 003-08/19-01/4 
URBROJ: 2155/1-12-19-2 
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                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 

 

 

 

 

 

 

 




