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Makarska,  13. lipnja 2019. god. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

DVADESETE  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Datum i vrijeme: 13. lipnja 2019. g. 

Mjesto: info kabinet br. 17 

Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina i Ž. Matić 

Odsutni: M. Maslać, M. Mustapić i A. Jović 

Ostali: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik. 

 

Sastanak je otvorio i utvrdio postojanje kvoruma za rad Odbora predsjedavajući Mario Puharić. 

Predložio je točke dnevnog reda kao što su predložene pozivom što su članovi Odbora jednoglasno 

prihvatili, te je utvrđen dnevni red kako slijedi: 

 

1. Usvajanje zapisnika 18. i 19. sjednice  

2. Odluka o usvajanju Statuta škole 

3. Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje u Srednjoj strukovnoj školi, Makarska 

4. Razno 

 

 

AD1) Predsjedatelj je pozvao prisutne da iznesu primjedbe i eventualne ispravke na zapisnike 18. i 19. 

sjednice, kako nije bilo prijava stavio je na usvajanje zapisnike. 

Zapisnik 18. sjednice je jednoglasno usvojen, kao i zapisnik 19. sjednice a o svakom zapisniku Odbor je 

posebno odlučivao. 

 

AD2) Nakon što je predsjedatelj upozano članove Odbora da je naš osnivač, Županija Splitsko-

Dalmatinska dala prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta kojeg je usvojio ovaj Odbor stavio je Statut 

na usvajanje i pozvao članove Odbora da se izjasne. Članovi Odbora su jednoglasno usvojili tekst Statuta 

koji je dobio suglasnost osnivača. 

 

AD3) Predsjedatelj je stavio na raspravu prijedlog Pravilnika o postupku zapošljavanja te procijeni i 

vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj strukovnoj školi, Makarska i dao riječ ravantelju da 

ukratko obrazloži prijedlog Pravilnika. 

Ravnatelj, a potom i tajnik su ukratko iznijeli nakanu zakonodavca da Pravilnikom o postupku 

zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje regulira problematiku zapošljavanja u 

javnoj službi - školstvu. 

Potom je uslijedila kratka rasprava članova Odbora u kojoj je uglavnom isticano pitanje operativnosti 

odredbi Pravilnika s obzirom na već postojeće obaveze zaposlenika škole kao i kompetentnosti 

zaposlenika škole za predviđene poslove u Pravilniku. U toj raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi 

Odbora i ravnatelj. 

Nakon zaključenja rasprave predsjedatelj je stavio na usvajanje predloženi tekst Pravilnika o postupku 

zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj strukovnoj školi, Makarska 

kojeg su članovi Odbora jednoglasno usvojili. 

 

Kako nije bilo prijedloga za raspravu pod točkom 4. predsjedatelj je u 13,45 sati zaključio sastanak.. 

 

 

Zapisnik sastavio:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                Mario Puharić 


