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

održana dana 1. rujna 2017. godine 
 
Ad. 1.  Verifikacija Zapisnika sa 57., 58. i 59. sjednice Školskog odbora 

Na zapisnike sa 57., 58. i 59. sjednice Školskog odbora, održane 10. srpnja, 21. i 28. kolovoza 
2017. nije bilo primjedbi i dopuna pa su isti jednoglasno verificirani od strane nazočnih 
članova Školskog odbora. 
 

Ad. 2.  Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje i prestanak radnih odnosa 
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za sporazumni prestanak radnog odnosa sa 
sljedećim radnicama: 
V. P., prof., zaposlenoj na radnom mjestu nastavnice talijanskog jezika, na određeno nepuno 
radno vrijeme (4 sata nastave tjedno), radi zamjene odsutne nastavnice L. K. 
D. B., prof., zaposlenoj na radnom mjestu nastavnice geografije, na neodređeno nepuno radno 
vrijeme (16 sati nastave tjedno). 
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnih odnosa: 
Osnovom upražnjenog radnog mjesta 
L.M., prof. fizike i informatike, za poslove nastavnika fizike, za 16 sati nastave tjedno, na 
određeno vrijeme, do očitovanja nadležnog Ureda državne uprave i zasnivanja radnog odnosa 
na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana. 
Osnovom upražnjenog radnog mjesta, a dopunom do punog radnog vremena 
Ž. Č., prof. geografije i povijesti, za poslove nastavnika geografije, za 8 sati nastave tjedno, 
na neodređeno vrijeme 
J. A., magistar geografije, za poslove nastavnika geografije, za 4 sata nastave tjedno, na 
neodređeno vrijeme 
J. A., magistar geografije, za poslove nastavnika geografije, za 2 sata nastave tjedno, na 
određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine i za poslove razrednika 2 nastavna sata tjedno, 
na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. 
Osnovom zamjene 
B. L., mag. inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije, za poslove nastavnika 
računalstva, za 16 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutnog 
nastavnika D. R., a do povratka istog na rad, odnosno do zasnivanja radnog odnosa na temelju 
natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana. 
D. Š., dipl. kroatist i talijanist, za poslove nastavnika talijanskog jezika, za 4 sata nastave 
tjedno, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne nastavnice L. K., a do povratka iste na rad, 
odnosno do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a 
najdulje do 60 dana. 
Osnovom zamjene, a dopunom do punog radnog vremena 
J. A., magistar geografije, za poslove nastavnika geografije, za 8 sati nastave tjedno, na 
određeno vrijeme, radi zamjene odsutnog nastavnika Ž. Č., a do povratka istog na rad. 
Prezaduženja/izmjene postojećih ugovora 
D. Z., dipl. ing. strojarstva 
Postojeći ugovor o radu koji je zaključen na puno, neodređeno radno vrijeme za poslove 
nastavnika strojarske skupine predmeta u redovnom obrazovanju - 17 sati nastave tjedno, i za 
poslove voditelja obrazovanja odraslih – 5 sati tjedno, preinačiti na sljedeći način: 
- za poslova nastavnika strojarske skupine predmeta u redovnom obrazovanju - 18 sati nastave 

   tjedno na neodređeno radno vrijeme 
- za poslova voditelja obrazovanja odraslih – 4 sati nastave tjedno na neodređeno radno 
vrijeme. 
B. S., dipl. ing. prometa 
Postojeći ugovor o radu koji je zaključen na puno, neodređeno radno vrijeme za poslove 
nastavnika prometne skupine predmeta i voditelja autoškole, preinačiti na sljedeći način: 
- za poslova nastavnika prometne skupine predmeta u redovnom obrazovanju - 11 sati nastave 

   tjedno na neodređeno radno vrijeme (20 sati rada tjedno) 
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- za poslova voditelja autoškole (iz vlastitih sredstava) – 11 sati nastave tjedno na neodređeno 
   radno vrijeme (20 sati rada tjedno). 

I. L., dipl. ing. prometa 
Postojeće ugovore o radu koji su zaključeni na neodređeno radno vrijeme, na način: 
- za poslova nastavnika prometne skupine predmeta u redovnom obrazovanju - 10 sati nastave 

   tjedno i razredništva – 1 sat tjedno (20 sati rada tjedno) 
- za poslova predavača prometnih propisa i sigurnosnih pravila u autoškoli (iz vlastitih 
sredstava), za 20 sati rada tjedno, preinačiti na sljedeći način: 
- za poslova nastavnika prometne skupine predmeta u redovnom obrazovanju - 22 sata nastave 

   tjedno (40 sati rada tjedno), na neodređeno, puno radno vrijeme 
B. M., dipl. ing. prometa 
Postojeći ugovor o radu koji je zaključen na puno, neodređeno radno vrijeme za poslove 
strukovnog učitelja za upravljanje motornim vozilom (instruktor vožnje C kategorije), 
preinačiti na sljedeći način: 
- za poslova strukovnog učitelja za upravljanje motornim vozilom (instruktor vožnje C 
kategorije) – 20 sati rada tjedno, na neodređeno radno vrijeme 
- za poslova predavača prometnih propisa i sigurnosnih pravila u autoškoli (iz vlastitih 
sredstava) – 20 sati rada tjedno, na neodređeno radno vrijeme  
Autoškola 
I. B., instruktor vožnje, za poslove instruktora vožnje B, C i C+E kategorije u dijelu 
autoškole, na puno, određeno radno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na temelju 
natječaja, a najdulje do 60 dana. 
 

 
 


