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54. sjednica Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole, Split 

održana dana 10. svibnja 2017. godine 
 

 
Ad. 1.  Verifikacija zapisnika sa 52. i 53. sjednice Školskog odbora 

Na zapisnik sa 52. sjednice Školskog odbora održane dana 23. ožujka 2017.  i na zapisnik sa 
53. sjednice Školskog odbora provedene dana 6. travnja 2017. godine nije bilo primjedbi i 
dopuna pa su isti jednoglasno verificirani od strane nazočnih članova Školskog odbora. 

 
Ad. 2.  Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa osnovom provedenih 
            natječaja 

a) nastavnik engleskog jezika 
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnog odnosa s M. S., prof. 
engleskog jezika i književnosti i prof. sociologije, za radno mjesto nastavnika engleskog 
jezika, za 8 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne nastavnice L. K. i 
do povratka iste na rad. 
b) nastavnik prometne skupine predmeta 
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnog odnosa s D. B., magistar 
inženjer prometa, za radno mjesto nastavnika prometne skupine predmeta, za 11 sati 
nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine. 
Radnik se obvezuje steći pedagoške kompetencije, a troškove istih snosi sam. 
 

Ad. 3.  Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Srednje tehničke prometne škole 
Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Srednje tehničke prometne škole, Split, temeljem 
Zaključka o davanju prethodne suglasnosti (Klasa: 021-04/17-02/68; Urbroj: 2181/1-01-17-1, 
od 29. 3. 2017.) Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije na Prijedlog izmjena i 
dopuna Statuta Srednje tehničke prometne škole, Split. 
 

Ad. 4.  Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara 
Donosi se Pravilnik o zaštiti od požara, a koji je sastavni dio ove Odluke. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara iz listopada 
1995. godine. 
 

Ad. 5.  Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice 
Donosi se Pravilnik o radu školske knjižnice, a koji je sastavni dio ove Odluke. 
 

Ad. 6.  Razno 
Srednja tehnička prometna škola, Split, snosit će troškove polaganja vozačkog i instruktorskog 
ispita D kategorije i troškove stjecanja licence za voditelja autoškole nastavnika prometne 
skupine predmeta I. L., dipl. ing. 
  

 


