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Z A P I S N I K 

sa 35. sjednice Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole, Split, 
održane dana 28. siječnja 2020. godine 

 
 
Ad. 1.  Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora 

Na Zapisnik sa 34. sjednice Školskog odbora održane dana 14. siječnja 2020. nije bilo 
primjedbi i dopuna pa je isti jednoglasno verificiran od strane nazočnih članova Školskog 
odbora. 
 

Ad. 2.   Traženje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa 
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnih odnosa s predloženim 
kandidatima:  

• M. R., magistra engleskog jezika i književnosti i magistra talijanskog jezika i 
književnosti, za radno mjesto nastavnika engleskog jezika na puno određeno radno 
vrijeme (40 sati rada tjedno), do povratka odsutne nastavnice na rad 

• R. G., magistar fizike, za radno mjesto nastavnika fizike na puno određeno radno 
vrijeme (40 sati rada tjedno), do povratka odsutne nastavnice na rad 

• I. B., vozač motornog vozila, instruktor vožnje, za radno mjesto stručnog učitelja za 
upravljanje motornim vozilom za 20 sati rada tjedno na određeno radno vrijeme, do 
povratka odsutnog radnika na rad odnosno do zasnivanja radnog odnosa na osnovi 
ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci 

• J. N., magistra edukacije geografije i magistra edukacije engleskog jezika i 
književnosti, za radno mjesto nastavnika geografije za 4 sata nastave tjedno (7,3 sata 
rada tjedno), na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. godine 

 
Ad. 3.  Otvaranje prijava i utvrđivanje liste kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Škole 

Nakon vrednovanja dodatnih kompetencija, sukladno odredbama Statuta Škole, Školski odbor 
utvrđuje 
 

L I S T U   K A N D I D A T A 
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE 

  
Nakon otvaranja i utvrđivanja valjanosti jedine pristigle prijave (dostavljena je u 

propisanom roku i ista je potpuna), nakon utvrđivanja ispunjenosti nužnih uvjeta kandidata i 
nakon vrednovanja dodatnih kompetencija kandidata u provedbi natječajnog postupka za 
imenovanje ravnatelja/ice Škole, Školski odbor Srednje tehničke prometne škole, Split, 
utvrđuje Listu kandidata: 

Josip Balić, dipl. ing. prometa, 4 boda 
Kandidat Josip Balić će predstaviti svoj program rada za mandatno razdoblje na 

sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora, a o 
vremenu održavanja istih, kandidat će biti obaviješten usmenim putem.  

Lista kandidata dostavlja se Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Skupu radnika 
kako bi isti u roku od osam (8) dana od dana održavanja ove sjednice Školskog odbora sazvali 
svoje sjednice i sukladno odredbama Statuta Škole proveli postupak glasovanja radi donošenja 
pisanog zaključka o stajalištu Vijeća odnosno Skupa radnika glede kandidata za ravnatelja 
Škole. 

Pisani zaključak predsjedavatelji Tijela iz točke 3. dužni su dostaviti predsjedniku 
Školskog odbora idući dan nakon održanih sjednica Vijeća odnosno skupa Radnika. 

 
 
 


