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51. sjednica Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole, Split, 

održana dana 27. veljače 2017. godine 
 

 
Ad. 1.  Verifikacija zapisnika sa 49. i 50. sjednice Školskog odbora 

Na zapisnike sa 49. i 50. sjednice Školskog odbora, održane dana 30. siječnja 2017. odnosno 
14. veljače 2017. godine nije bilo primjedbi i dopuna pa su isti jednoglasno verificirani od 
strane nazočnih članova Školskog odbora. 
 

Ad. 2.  Usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Srednje tehničke prometne škole 
Usvaja se prijedlog ravnatelja o Izmjenama i dopunama Statuta Srednje tehničke prometne 
škole te se isti upućuje osnivaču Splitsko-dalmatinskoj županiji radi dobivanja prethodne 
suglasnosti. 
 

Ad. 3.  Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa temeljem dobivene 
            suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 

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

• V. B., mag.euc.hist., za poslove nastavnika povijesti, za 2 sata nastave tjedno, na određeno 
vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine 

• S. Ć., prof. pedagogije i psihologije, za poslove nastavnika psihološke skupine predmeta 
(psihofiziologija – 2 sata i kultura komuniciranja – 1 sat), za 3 sata nastave tjedno, na 
određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine 

• M. L. S., dipl. psiholog, za poslove nastavnika prometne kulture, za 2 sata nastave tjedno, na 
određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine 

• I. L., dipl. ing. prometa, za poslove nastavnika prometne skupine predmeta, za 4 sata 
nastave tjedno, na neodređeno vrijeme 
B) Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnih odnosa s predloženim 

kandidatima: 
• D. B., mag. ing. prometa, za poslove nastavnika prometne skupine predmeta, za 11 sati 

nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na 
drugi propisan način, a najdulje do 60 dana.  

• N. G., ing. prometa, za poslove stručnog učitelja za upravljanje motornim vozilom 
(instruktor vožnje „C“ kategorije), na puno određeno radno vrijeme, do zasnivanja radnog 
odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana. 

 
Ad. 4.  Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred za školsku godinu 2017./2018. 

Prijedlog plana upisa Srednje tehničke prometne škole, Split, za šk. god. 2017./2018. je: 
- tehničar cestovnog prometa  2 razredna odjela 
- tehničar PT prometa   1 razredni odjel 
- zrakoplovni prometnik  1 razredni odjel 
- vozač motornog vozila  3 razredna odjela 
 
 

 
 


