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Zapisnik o radu 14. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 15.2.2021. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati u školi 

 
Početak: 13,00 sati.  
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača  
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Gordana Mandalinić-Tičinović – član iz reda radnika 
Vanda Ferić – član iz reda učitelja 
 
v.d. ravnatelja: Jasminko Šetka 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović – član osnivača 
Sanja Ilić – član osnivača 
Mira Đukić-Milašević – član iz reda učitelja 
 
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 13. sjednice Školskog odbora 
2. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja 

 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 13. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik 13. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Tajnica škole izvještava članove Školskog odbor da su pročelnici obavili sastanke sa učiteljima 
škole te da je samo profesor Davor Jelavić Šako iskazao volju za obavljanjem poslova vršitelja 
dužnosti ravnatelja.  
Stoga članovi Školskog odbora jednoglasno donose  
 

ODLUKU 
 
o imenovanju Davora Jelavića Šaku za vršitelja dužnosti ravnatelja. Odluka se nalazi u prilogu 
ovog zapisnika. 
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Tajnica nadodaje da će Škola sa vršiteljem dužnosti ravnatelja sklopiti Ugovor o radu na 
određeno vrijeme do imenovanja ravnatelja škole, a najdulje za vrijeme od godinu dana. 
 
Nakon čega Predsjednik školskog odbora zahvaljuje bivšem ravnatelju na svim onim dobrim 
stvarima u njegovom mandatu, a posebno istiće zahvalnost što se prihvatio uloge v. d. 
ravnatelja dok ustanova ne nađe prikladnog kandidata i time je pomogao i ustanovi i Gradu i 
njemu osobno.  
 
Nema daljnih pitanja i prijedloga. 
 
Završetak: 13,15 sati 
 
KLASA: 003-08/21-01/2 
URBROJ: 2155/1-12-21-2         
 
                                       

                     Zapisničar                                                                      Predsjednik Školskog odbora 
 
 

_________________________ 
____________________________                                                        Zvonko Močić, dr. med. 
Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur. 
 
 
 

 

 




