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 Z A P I S N I K 
 

sa 20. sjednice Školskog odbora Glazbene škole Josipa Hatzea 
održane u  srijedu, 8. 2. 2017. g. u 14:15h 

na adresi Trg hrvatske bratske zajednice 3, Split 
 

 

Dnevni red: 
 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Šk. odbora. 
2. Financijski izvještaj za 2016. g. 
3. Prethodne suglasnosti za zapošljavanje 
4. Izmjene i dopune kalendara rada GŠJH 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja 
6. Izmjene i dopune Statuta (nakon korekcija Osnivača) 
7. Uputa MZO-a  od 7.2.2017. vezano za neovlašten ulazak stranih osoba u prostore školskih 

ustanova 
8. Razno 

 
 
 

Prisutni članovi: 
Mirjana Ćutuk, Ivana Majić Gjurašin, Nataša Karajanov-Pačko, Tamara Franović  
 
Odsutni članovi:  
Stipo Čeko, Ivan Bralić, Jadranka Garin  
  
Ostali prisutni: 
Marija Hajdić (zapisničarka), Vesna Alebić (ravnateljica) 

 
 Na sjednici je prisutan dovoljan broj članova za valjano donošenje odluka. 
  
 
1./  
 
Školski odbor sa 4 glasa „za“ usvaja zapisnik s prethodne sjednice ŠO. 
 
2./  
Školski odbor sa 4 glasa „za“ usvaja financijski izvještaj za 2016. g. 
 
3./ 
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a/ raskidi ugovora 
 

 
 
b/ zamjene - do 60 dana, radi poslova koji ne trpe odgodu, do okončanja natječajnog postupka 
 

 
 
c/ zapošljavanje po provedenom natječaju od 26.1.2017. s rokom prijave do 6.2.2017. 
 

 
 
Školski odbor sa 4 glasa „za“ daje prethodnu suglasnost za: 
a/ sporazumni raskid 1 ugovora o radu 
b/zapošljavanje zamjena na 3 radna mjesta 
c/zapošljavanje temeljem natječaja za 1 radno mjesto, 

br 
nastavni predmet /radno 

mjesto 
broj sati  
u nastavi  

radnik  objašnjenje 

1 SAKSOFON 17,66 
Gordan Tudor, 

prof. 

31.1.2016. - sporazumni raskid ugovora na 
neodređeno zbog odlaska na novo radno 
mjesto u UMAS-u 

br 
nastavni predmet /radno 

mjesto 
broj sati u nastavi za 

koji se traži suglasnost 
radnik za kojeg se traži 

suglasnost 
objašnjenje 

1 SPREMAČICA 40 tjedno 
1.Vesela Ivančev 1/2 
2.                            1/2 

zamjena za N. Šarolić na bolovanju 

2 
POVIJEST GLAZBE I 
SOLFEGGIO 

22 

1.Karmen Širović  
16 sati  n.n. 
 
2. Bernard Kahle  
6 sati n.n. 

zamjena za T. Alajbeg na bolovanju 
 
1.K.Širović, zaposlena u nepunoj normi 
u OŠ Dobri na određeno 

3 
KLAVIR, DO STARI 
GRAD 

11 Viktorija Vulas 
do okončanja natj. postupka – 
ponavljanje natječaja jer se radi o 
nestručno zastupljenoj nastavi  

4 SAKSOFON 6,66 Gordan Tudor 

do okončanja natj. postupka; 

angažiran u stastusu vanjskog 

suradnika 

br 
nastavni predmet /radno 

mjesto 
broj sati  
u nastavi  

radnik za kojeg se 
traži suglasnost  

prijavljeni kandidati 

1 udaraljke 

9 sati  
(5 sati na 

neodređeno i 4 
sata na 

određeno) 

Boris Žuvela, prof. 
na neodređeno, 
uz uvjet polaganja 
stručnog ispita u 
roku od 1g. 

1. Boris Žuvela, prof. udaraljki 
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sve u skladu s prijedlogom Ravnateljice 
 
4./  
Školski odbor sa 4 glasa „za“ usvaja predložene izmjene i dopune kalendara rada, sve kako je 
preloženo. 
 
5./  
Ravnateljica izlaže da joj 2.7.2017. završava petogodišnji mandat, te da je uskoro potrebno 
provesti natječaj za izbor ravnatelja Škole. 
Tajnica izlaže kako je pripremila plan natječajnog postupka sa rokovima, kako bi se lakše pratio 
cijeli složeni postupak a da je pri tome ispoštuju svi rokovi predviđeni za određene radnje. 
Nakon što ovaj ŠO donese odluku o raspisivanju natječaja, isti bi se objavio u Slobodnoj Dalmaciji u 
subotu 4. ožujka 2017. Slijedi pregled postupka: 
 
 

 
radnja tijelo termini 

1. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja 
Školski odbor 
sjednica 

sjednica Š.O. 
tijekom veljače 

2. 
objava natječaja u dnevnom tisku 
rok natječaja min. 8 dana 

tajništvo 

objava sub. 
4.3.2017.2017. 
rok za prijavu 
5 – 13.3.2017. 

3. 

Otvaranje prijava kandidata na sjednici; utvrđivanje 
- ispunja li kandidat uvjete natječaja 
- je li prijava na natječaj stigla u roku 

 
Utvrditi izbornu listu kandidata koji koji imaju 
valjanu prijavu, te je objaviti na oglasnoj ploči škole i 
dostaviti: 

- Nastavničkom vijeću 
- Vijeću roditelja 
- Zboru radnika (sindik. predstavnik) 
 

Školski odbor 
sjednica 

15.3.2017. 

4. 

u roku od 5 d. od dostave izbornih lista: 
Sjednica Nastavničkog vijeća 

- glasanje o kandidatima 
- dostavljanje pisanog zaključka Školskom 

odboru 

Nastavničko 
vijeće 
sjednica 
 

22.3.2017. 

5. 

u roku od 5 d. od dostave izbornih lista: 
Sjednica Vijeća roditelja 

- glasanje o kandidatima 
- dostavljanje pisanog zaključka Školskom 

odboru 

Vijeće roditelja 
sjednica 

22.3. 

6. 

u roku od 5 d. od dostave izbornih lista: 
Zbor radnika 

- glasanje o kandidatima 
- dostavljanje pisanog zaključka Školskom 

Zbor radnika 22.3. 
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odboru 

7. 
Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja 
članovi su dužni glasati sukladno stajalištima tijela 
koje ih je izabralo 

Školski odbor 
sjednica 

29.3. 

8. 

Slanje zahtjeva za davanje suglasnosti na prijedlog 
kandidata za ravnatelja Ministru 
(rok od 15 dana da pismenim putem 
davanje/odbijanje suglasnosti ili prešutna suglasnost 
- ako u istom roku nije suglasnost nije pismeno 
uskraćena, smatrat će se da je dana)  
 

tajništvo 

30.3. 
3.4. zaprimaju 
18.4. rok od 
15d. 

9. 
Odluka o imenovanju ravnatelja po dobivanju 
pismene ili prešutne suglasnosti Ministra 

Školski odbor 
sjednica 

26.4. 

10. 

Slanje obavijesti o rezultatima natječaja svim 
kandidatima na natječaju (rok za ovu radnju je max. 
45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava 
na natječaj)  
U obavijesti se daje pouka o pravu kandidata da 
pregleda natječajni materijal i u roku od 15 dana od 
primitka obavijesti može zahtjevati sudsku zaštitu od 
nadležnog suda.  
 

tajništvo 
najkasnije 
27.4. ističe 
45d. 

 
Školski odbor sa 4 glasa „za“  donosi Odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja GŠJH. Natječaj 
će se objaviti u Slobodnoj Dalmaciji 4.3.2017.g. 
 
6./  
Školski odbor sa 4 glasa „za“ usvaja predložene izmjene i dopune Statuta GŠJH. 
 
7./  
Nakon kraće rasprave zaključeno je kako će se Ravnateljica informirati kako su drugi ravnatelji / 
škole postupili, te da će na narednoj sjednici ŠO iznijeti prijedlog riješenja. 
 
8./  
 
_ 
 
 
Dovršeno u 15:15h 
 
 

 
 
 
 
     

Klasa: 003-06/17-02/  Zapisničarka:   Predsjednica š. o.: 

     
Ur. br: 2181-73-06-17-0001     

U Splitu, 9. 2. 2017.g.  Marija Hajdić  Mirjana Ćutuk 


