
OŠ Mejaši  Split 

Mejaši 20, 21 000 Split 

KLASA: 003-06/19 -01/05 

URBROJ: 2181-42-01-19 -04 

Split, 4.9.2019. 

       

Skraćeni zapisnik sa dvadeset i šeste  sjednice 

Školskog odbora  OŠ Mejaši održane dana  4.9.2019. u  11,00  sati u OŠ Mejaši 

 

Dnevni red: 
1. Verifikacija zapisnika s prethodne  sjednice 

2. Financijsko izvješće OŠ Mejaši za razdoblje od  1.1.2019.do 30.06.2019. i dopuna Plana 

nabave za 2019.g. 

3. Prethodna  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme temeljem natječaja -

Pomoćnici u nastavi  

4. Prethodna  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ( nadopuna satnica) 

5. Ostalo 

 

Ad.1 

      Zapisnik sa  sjednice  ŠO održane dana  5.7 2019.g. dostavljen je članovima ŠO.  Nije bilo 

primjedbi na zapisnik , te je isti jednoglasno usvojen od članova Školskog  odbora. 

Ad.2 

        Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

Odluku 

o prihvaćanju i usvajanju Financijskog izvješća o poslovanju OŠ Mejaši   

od 01.01. – 30.06. 2019.g. 
        Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

Odluku 

o usvajanju dopune Plana nabave za 2019.godinu OŠ Mejaši Split 
 

Ad.3  
Članovi ŠO upoznati su sa objavom Natječaja od 8.8.2019. do 16.8.2019. na  mrežnim stranicama i 

oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i OŠ Mejaši  za Pomoćnika u nastavi za učenike s 

teškoćama,   5 izvršitelja (  na 21 sat rada tjedno )  i  1  izvršitelj- ( na 19 sati rada tjedno) na 

određeno vrijeme- do 17. lipnja 2020. godine), temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S 

pomoćnikom mogu bolje III“, te objavom Natječaja za Pomoćnika u nastavi za učenike s 

teškoćama,   1 izvršitelj (  na 21 sat rada tjedno )    temeljem  sredstava  Grada Splita .  

 

          Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu sa Mericom Koljanin ,SSS,  

upravni i birotehnički stručni radnik, na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 21 sat rada tjedno ) 

za radno mjesto Pomoćnika u nastavi od 09. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.g 

 

           Članovi ŠO jednoglasno su dali  

PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, sklapanje  ugovora o radu sa Katijom Mandalinić ,VSS,  

dipl. turistički komunikolog, na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 19 sati rada tjedno ) za 

radno mjesto Pomoćnika u nastavi od 09. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.g 

 

            Članovi ŠO jednoglasno su dali  

PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić, sklapanje  ugovora o radu sa Zvjezdanom Baban, VŠS, 

učitelj razredne nastave, na određeno ,nepuno radno vrijeme (21 sat rada tjedno ) za radno 

mjesto Pomoćnika u nastavi od 09.rujna 2019. do 17. lipnja 2020.g 

          Članovi ŠO jednoglasno su dali     

 

 

 

 

                                                                      1. 



PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić, sklapanje  ugovora o radu sa sa Kristinom Ivaz  SSS, 

tehničar cestovnog prometa,  na određeno ,nepuno radno vrijeme (21 sat  rada tjedno ) za 

radno mjesto Pomoćnika u nastavi od 9. rujna  2019.  do 17. lipnja 2020.g 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić, sklapanje  ugovora o radu sa Anom Marijanović, VSS, 

magistar kemije, na određeno ,nepuno radno vrijeme (21 sat rada tjedno ) za radno mjesto 

Pomoćnika u nastavi od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.g 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali 

PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić, sklapanje  ugovora o radu sa Katarinom Erceg,  stručna 

pristupnica kemijskog inženjerstva, na određeno ,nepuno radno vrijeme (21 sat rada tjedno ) 

za radno mjesto Pomoćnika u nastavi od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.g. 

 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali 

PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić, sklapanje  ugovora o radu sa Angelom Marović, SSS, 

sanitarni tehničar, na određeno ,nepuno radno vrijeme (21 sati rada tjedno ) za radno mjesto 

Pomoćnika u nastavi od 9. rujna 2019. do 17. lipnja 2020.g 

 

Ad. 4 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                            PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić,  za sklapanje ugovora o radu sa Don Josipom Ulićem    

,magistar teologije, VSS ,  na neodređeno ,nepuno radno vrijeme- do opoziva, temeljem 

kanonskog poslanja Katehetskog ureda  –(10/6 )  sati  rada tjedno kao učitelj vjeronauka . 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                             PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić da sklopi Aneks ugovora o radu od 9.9.2019.g sa Antom 

Gašpardijem , prof. glazbene kulture  , VSS, ( 13/7  ) sati rada tjedno na radno mjesto učitelja 

glazbene kulture  , od čega je dosadašnjih 11/6  sati nastave tjedno na neodređeno  radno 

vrijeme , te 2/1 sati nastave rada tjedno na određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti 

MZO . 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                             PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice Josipe Banić da sklopi Aneks ugovora o radu od 9.9.2019.g sa 

Nikolinom Klišanin  , magistra edukacije matematike i informatike  , VSS, ( 24/13  ) sati rada 

tjedno na radno mjesto učitelja matematike i informatike  , od čega je dosadašnjih 8/5  sati 

nastave tjedno na neodređeno  radno vrijeme , te 16/8 sati nastave rada tjedno na određeno 

radno vrijeme do dobivanja suglasnosti MZO . 
 

Članovi ŠO jednoglasno ravnateljici dali  

PRETHODNU SUGLASNOST 

 da potpiše ugovora o radu na neodređeno nepuno radno ( 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena ) 

na radno  mjesto učitelja  povijesti   sa Boženom Škarica , prof. povijesti   na njen  osobni  Zahtjev 

upućen OŠ  Mejaši .  

  

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                                PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  , za nastavak sklopljenog  Aneksa Ugovora o radu od  9.9.2019. sa 

Antom Cvitkovićem    ,magistar geografije, VSS, ( na  25/15 ) sati rada tjedno na radno  

2. 



mjesto učitelja geografije, od čega je  dosadašnjih 20/12 sati nastave tjedno  na neodređeno 

radno vrijeme, a 5/3 sati rada tjedno na  određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti 

MZOS radi povećanja satnice iz geografije   zbog  povećanja broja razrednih odjela u šk.god.  

2019./2020.   
 

Članovi ŠO jednoglasno su dali                                     

                                        PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  , za nastavak sklopljenog  Aneksa Ugovora o radu od  9.9.2019. sa  

Marinom Pavlović   ,magistra edukacije njemačkog i ruskog  jezika i književnosti , VSS , na 

(35/20) sati rada  tjedno radno  na radno mjesto učitelja njemačkog jezika,  od čega je  

dosadašnjih (17/10) sati nastave tjedno  na neodređeno radno vrijeme, a 18/10 sati rada tjedno 

na  određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti MZOS radi povećanja satnice iz 

njemačkog jezika   zbog  povećanja broja razrednih odjela u šk.god.  2019./2020.   
 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali                                                

                                               PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  , za Ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme od  9.9.2019.g. sa 

Blanšom Dadić ,profesor biologije i kemije ,  VSS, ( na  4/2 sati rada tjedno) na radno mjesto 

učitelja priroden i  biologije  do dobivanja suglasnosti MZOS radi povećanja satnice iz 

prirode i biologije    zbog  povećanja broja razrednih odjela u šk.god.  2019./2020.   

 

 

Ad.5 

Članovi ŠO su jednoglasno donijeli Odluku o provedbi  izvanučioničke nastave učenika 

osmih razreda od 11. do 14. rujna 2019.,budući da će se ista  realizirati prije usvajanja Plana i 

program rada škole za tekuću školsku godinu 2019./2020.  

 

  
 

Sjednica je završila u  12,00    sati 

 

     Zapisničar:                                                                                   Predsjednik  Školskog odbora:  

_____________                                          3.                                      ________________________ 

Josipa Kapitanović                                                                                           Dujo Vrkić    


