
9. sjednica Školskog odbora Obrtničke škole u Splitu je održana 09.studenog 2017.godine u 

uredu ravnatelja s početkom u 10.30 sati 

Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni od strane članova Školskog odbora. 

Sjednici su bila nazočna 4 člana Školskog odbora. Preostala 3 člana još nisu imenovana samostalno od 

strane osnivača. 

Ad 1. Verifikacija zapisnika s prethodne 8. sjednice Školskog odbora 

 

Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s prethodne 8. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 2. Dobivanje suglasnosti na prijedloge ravnatelja za sklapanje ugovora o radu za: 

    a) nastavnika predmeta Tehnologije frizerstva – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno    

           vrijeme za 8 sati neposrednog rada tjedno 

    b) profesora latinskog jezika – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno vrijeme za 2 sata  

           neposrednog rada tjedno 

    c) nastavnika matematike i matematike u struci – 1 izvršitelj na nepuno određeno  

           vrijeme za 18 sati neposrednog rada tjedno 

    d) nastavnika predmeta Izrada modnih proizvoda u programu Modni tehničar – 1  

           izvršitelj na puno neodređeno vrijeme   

 

Ravnatelj je obavijestio prisutne o natječaju kojeg je raspisala Obrtnička škola u Splitu, te ih upoznao 

sa  svim uvjetima natječaja kao i zakonskim uvjetima. 

Ravnatelj je obavijestio prisutne da je pristigla prijava jednog kandidata za 3 radna mjesta na          

natječaju, te da je ista sadržavala samo prijavu bez prateće dokumentacije, te je time odlučeno da je 

nepotpuna i o njoj nije razmatrano. 

a) Ravnatelj je obavijestio prisutne da je za radno mjesto nastavnika predmeta Tehnologija frizerstva 

pristiglo 4 prijave. Pregledavši sve prijave ravnatelj je predložio V.M., diplomiranu inženjerku 

kemijske tehnologije s položenim ispitom za frizera koja udovoljava svim uvjetima natječaja i 

zakonskim uvjetima. Članovi Školskog odbora su dali suglasnost za sklapanje ugovora o radu na 

nepuno neodređeno vrijeme s V.M.  

b) Ravnatelj je obavijestio prisutne da je za radno mjesto profesora latinskog jezika pristiglo 3 prijave. 

Pregledavši sve prijave ravnatelj je predložio M.R., profesoricu latinskog jezika i rimske književnosti i 

profesoricu filozofije koja udovoljava svim uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.Članovi Školskog 

odbora su dali suglasnost za sklapanje ugovora o radu na nepuno neodređeno vrijeme s M.R. 

c)  Ravnatelj je obavijestio prisutne da je za radno mjesto nastavnika matematike i matematike u struci 

pristiglo 4 prijave. Pregledavši sve prijave ravnatelj je predložio I.K., magistru matematike koja 

udovoljava svim uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. Članovi Školskog odbora su dali suglasnost 

za sklapanje ugovora o radu na nepuno neodređeno vrijeme s I.K. 

d) Ravnatelj je obavijestio prisutne da je za radno mjesto nastavnika predmeta Izrada modnih 

proizvoda u programu Modni tehničar pristigla 1 prijava. Pregledavši prijavu ravnatelj je predložio 

M.B., diplomiranu inženjerku tekstilne tehnologije koja udovoljava svim uvjetima natječaja i 

zakonskim uvjetima. Članovi Školskog odbora su dali suglasnost za sklapanje ugovora o radu na puno 

neodređeno vrijeme s M.B. 

Ad 3. Usvajanje Rebalansa III. financijskog plana za 2017.godinu 



Jednoglasno je usvojen Rebalans III. financijskog plana za 2017.godinu. 

Ad 4. Usvajanje Rebalansa III. plana nabave za 2017.godinu    

Jednoglasno je usvojen Rebalans III. plana nabave za 2017.godinu. 

 

 

 


