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Z A P I S N I K 

sa 38. sjednice Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole, Split, 
održane dana 4. ožujka 2020. godine 

 
Ad. 1.  Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Školskog odbora 

Na Zapisnik sa 37. sjednice Školskog odbora održane dana 25. veljače 2020. nije bilo 
primjedbi i dopuna pa je isti jednoglasno verificiran od strane nazočnih članova Školskog 
odbora. 
 

Ad. 2.  Donošenje Obavijesti o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja Škole 
Izvješćujemo Vas da je Školski odbor Srednje tehničke prometne škole, Split, prema 
raspisanom Natječaju za imenovanje ravnatelja Škole objavljenom u Narodnim novinama br. 
5/20 i na mrežnim stranicama Škole dana 15. siječnja 2020. godine proveo postupak 
imenovanja ravnatelja Škole sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 ) i odredbama Statuta Srednje tehničke prometne škole. 
Školski odbor Srednje tehničke prometne škole, Split,  je na sjednici održanoj dana 11. veljače 
2020. godine donio Odluku o imenovanju Josipa Balića, dipl. ing., ravnateljem Škole na 
vrijeme od pet (5) godina. 
Sukladno članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Školski 
odbor je dana 13. veljače 2020. godine dostavio ministrici znanosti i obrazovanja Odluku o 
imenovanju ravnatelja i zahtjev za suglasnošću s potrebnom dokumentacijom te je zatražio 
prethodnu suglasnost ministrice znanosti i obrazovanja na Odluku o imenovanju Josipa Balića 
ravnateljem Srednje tehničke prometne škole. 
Prethodna suglasnost ministrice znanosti i obrazovanja nije uskraćena do dana 28. veljače 
2020. godine te se sukladno članku 127. stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi smatra da je suglasnost dana.  
U skladu s navedenim, Odluka o imenovanju Josipa Balića, dipl. ing., ravnateljem Srednje 
tehničke prometne škole, Split, (Klasa: 003-06/20-02/05, Urbroj: 2181-71-08-20-4, od 11. 2. 
2020.) stupila je na snagu dana 29. veljače 2020. godine. 
U privitku vam dostavljamo Vašu natječajnu dokumentaciju. 
Pouka o pravnom lijeku: Kandidat koji je podnio prijavu na Natječaj ima pravo uvida u 
natječajnu dokumentaciju te može podnijeti tužbu nadležnom sudu protiv Odluke o 
imenovanju ravnatelja Škole u roku od 15 dana od dana primitka ove Obavijesti. 
 

Ad. 3.   Traženje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnog odnosa s Mateom 
Britvić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra edukacije talijanskog 
jezika i književnosti, za radno mjesto nastavnika engleskog jezika - za 8 sati nastave tjedno i 
nastavnika talijanskog jezika – za 4 sata nastave tjedno  (23 sata rada tjedno), na određeno 
vrijeme do povratka odsutne nastavnice na rad. 
 

Ad. 4.  Razno 
Školski odbor je odlučio da se Odluka kojom je imenovano Povjerenstvo za kvalitetu Srednje 
tehničke prometne škole, Split, (Klasa: 003-06/19-02/19; Urbroj: 2181-71-08-19-6, od 23. 12. 
2019.) izmjeni u točki 1. podtočki 3. 
Podtočka 3. u točki 1. mijenja se i glasi: „A. K., iz reda nastavnika i stručnih suradnika“. 
U ostalom dijelu Odluka ostaje nepromijenjena. 
 
 
 

 
 
 


