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Z A P I S N I K 
sa 47. sjednice Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole, Split, 

održane dana 4. prosinca 2020. godine 
 

 
Ad. 1.  Verifikacija Zapisnika sa 46. sjednice Školskog odbora 

Na Zapisnik sa 46. sjednice Školskog odbora održane dana 11. studenog 2020. nije bilo 
primjedbi i dopuna pa je isti jednoglasno verificiran. 
 

Ad. 2.  Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa temeljem provedenog 
             Natječaja 

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnih odnosa s predloženim 
kandidatima:  

• nastavnik/ca prometne skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica za 40 sati rada tjedno na  
određeno radno vrijeme do povratka odsutnog nastavnika na rad 
D. B., mag. ing. traff. 

• nastavnik/ca talijanskog jezika - 1 izvršitelj/ica, za 2 sata nastave tjedno (3,8 sati 
rada tjedno), na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine 
L. B., magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti 

• nastavnik/ca njemačkog jezika - 1 izvršitelj/ica, za 2 sata nastave tjedno (3,8 sati 
rada tjedno), na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine 
Anita Galasso, prof. njemačkog jezika i književnosti i lingvistike 

• nastavnik/ca geografije - 1 izvršitelj/ica, za 2 sata nastave tjedno (3,6 sati rada 
tjedno) na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine 
Jelena Jurić, magistra povijesti i geografije 

• stručni učitelj/ica za upravljanje motornim vozilom - 1 izvršitelj/ica za 20 sati rada 
tjedno na neodređno vrijeme i za 20 sati rada tjedno na određeno vrijeme do povratka 
odsutnog radnika na rad 
Miroslav Pandža, stručni prvostupnik teologije i instruktor vožnje 
 

Ad. 3.  Usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 
Usvaja se Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, a koji je 
sastavni dio ove Odluke. 

 
Ad. 4.  Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu  

Usvaja se Plan nabave za 2021. godinu, a koji je sastavni dio ove Odluke. 
 

Ad. 5.  Usvajanje Godišnjeg izvješća o nasilju u Školi za nastavnu godinu 2019./2020.  
Usvaja se Godišnje izvješće o nasilju u Školi za nastavnu godinu 2019./2020.  
 . 

 
 

 
                                

 


