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36. sjednica Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole 

održana dana 23. veljače 2016. godine 
 

 
Ad. 1.  Verifikacija Zapisnika sa 34. i 35. sjednice Školskog odbora 

Na zapisnike sa 34. i 35. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi i dopuna pa su isti 
jednoglasno verificirani od strane nazočnih članova Školskog odbora. 
 

Ad. 2.  Utvrđivanje Potpunog teksta Statuta Srednje tehničke prometne škole 
Utvrđuje se Potpuni tekst Statuta Srednje tehničke prometne škole, Split, koji obuhvaća Statut 
Srednje tehničke prometne škole (Klasa: 012-03/13-01/01; Urbroj: 2181-71-08-13-1, od 18. 
ožujka 2013.) i Izmjene i dopune Statuta Srednje tehničke prometne škole (Klasa: 012-03/15-
01/01, Urbroj: 2181-71-08-15-5, od 15. lipnja 2015.) i Izmjene i dopune Statuta Srednje 
tehničke prometne škole (Klasa: 012-03/15-01/02, Urbroj: 2181-71-08-16-5, od 14. siječnja 
2016.) 
Zadužuje se ravnatelj da podnese Potpuni tekst Statuta Srednje tehničke prometne škole, Split, 
javnom bilježniku na potvrdu. 

 
Ad. 3.  Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnog odnosa s Leom 
Smodlaka, magistra hrvatskog jezika i književnosti, za poslove nastavnika hrvatskog jezika 
za 18 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne nastavnice Ive Šunjić, a 
do povratka iste na rad, odnosno do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi 
propisan način, a najdulje do 08. travnja 2016. godine 

 
Ad. 4.  Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred za školsku godinu 2016./2017. 

Prijedlog plana upisa Srednje tehničke prometne škole, Split, za šk. god. 2016./2017. je: 
- tehničar cestovnog prometa  2 razredna odjela 
- tehničar PT prometa   1 razredni odjel 
- zrakoplovni prometnik  1 razredni odjel 
- vozač motornog vozila  4 razredna odjela 
 

Ad. 5.  Donošenje Godišnjeg obračuna (završnog računa) za 2015. godinu 
Usvaja se Godišnji obračun Škole za 2015. godinu, kao u prilogu koji je sastavni dio ove 
odluke. 
 

Ad. 6.  Razno 
a) Članovi Školskog odbora upoznati su s obavljenim inspekcijskim nadzorom u Školi, a u 

svezi organiziranja maturalne ekskurzije. 
 

b) Normativ potrošnje goriva osobnog vozila marke VW Polo 1,4 TDI, registarske oznake 
ST 1848 E je 1,05 litara po moto satu. 
  

 
 
 
 


