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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/14-01/15 

URBROJ: 2178-16-07-14-2 

U Slavonskom Brodu, 14. studenoga 2014. godine 

 

ZAPISNIK 

15. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

14. studenoga 2014. godine 

11.30 sati 

 

Sjednicu je sazvala: Snježana Birtić – predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Snježana Birtić, predstavnik radnika škole 

2. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

3. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

4. Andreja Letić, Brodsko – posavska županija 

5. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

2. Josip Peh, Vijeće roditelja 

 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Luka Mladinović – ravnatelj 

2. Krunoslav Daković – tajnik 

3. Darko Bajan – sindikalni povjerenik 

 

 

Predsjednica Školskog odbora konstatirala je da je na sjednici prisutna većina članova Školskog 

odbora te da Školski odbor može donositi pravovaljane odluke. 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED na usvajanje: 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice 

2. Usvajanje Poslovnika o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 107. stavak 10. Zakona 

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

4. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja 

5. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

6. Razno   

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad) 1. 

Predsjednica Školskog odbora pitala je prisutne imaju li primjedaba na zapisnik s prethodne 

sjednice. 

Kako nije bilo primjedaba, isti je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 2. 

Tajnik škole upoznao je članove Školskog odbora s Poslovnikom o radu školskog sportskog 

društva „Hrvatski sokol“ koji se temelji na Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, 

djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (NN 13/14.). 

Poslovnikom se regulira rad sportskog društva „Hrvatski sokol“ koji djeluje u sklopu škole i čiji 

je primarni cilj razvoj sportskih navika kod učenika te briga da se što više učenika uključi u 

sportske aktivnosti, a posebice učenici s teškoćama u razvoju.  

Po završetku izlaganja tajnika nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno 

donio sljedeću ODLUKU: 

 Usvaja se Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

 Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ objavit će se na 

oglasnoj ploči škole i web stranici škole 

 Poslovnik o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ stupa na snagu 

danom objavljivanja na oglasnoj ploči škole 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 3. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora sa satnicom koju je škola iskazala prema 

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za koju je škola dobila prethodnu suglasnost prema 

kojoj može popuniti upražnjenu satnicu od 28 sati u nastavi na neodređeno vrijeme u 

strojarskoj grupi predmeta. 

Škola je po dobivanju suglasnosti poslala dopis uredu državne uprave Brodsko – posavske 

županije, iz kojeg je upućen gospodin Mario Lovrić, dipl. ing. strojarstva koji je u evidenciji 

ureda državne uprave i koji je poslan da popuni 16 sati u nastavi koja mu je potrebna do punog 

radnog vremena. 

Zbog svega navedenog, a sukladno članku 107. stavak 10. točka 2. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 

94/13.) natječaj za 16 sati u nastavi nije potrebno raspisivati te ga škola nije ni raspisivala, no 

potrebna je prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanjem radnog odnosa. 

Po završetku izlaganja ravnatelja nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor 

jednoglasno donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

 Daje se prethodna suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Industrijsko – 

obrtničkoj školi, Slavonski Brod za: 

 Mario Lovrić, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto profesor strojarske grupe 

predmeta na nepuno radno vrijeme 

 S gore imenovanim ravnatelj škole sklopiti će ugovor o radu na neodređeno 

vrijeme 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 4. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora sa raspisanim natječajima za zasnivanje 

radnog odnosa u Industrijsko – obrtničkoj školi, Slavonski Brod, objavljenima dana 21. 

listopada 2014. godine i 31. listopada 2014. godine na internetskim stranicama škole, oglasnoj 

ploči škole, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
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Natječaj je objavljen za sljedeća radna mjesta: 

1. na neodređeno vrijeme: 

- nastavnik hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj – puno radno vrijeme 

- nastavnik strojarske grupe predmeta – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (12 sati 

tjedno u nastavi) 

- nastavnik elektrotehničke grupe predmeta – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (18 

sati tjedno u nastavi) 

- nastavnik elektrotehničke grupe predmeta – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (16,5 

sati tjedno u nastavi) 

- nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – jedan (1) izvršitelj – puno radno vrijeme 

- strukovni učitelj iz područja elektrotehnike – jedan (1) izvršitelj – puno radno vrijeme 

- nastavnik stručnih predmeta u zanimanju fotograf i autolakirer – jedan (1) izvršitelj – 

nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno u nastavi)  

2. na određeno vrijeme: 

- nastavnik matematike – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi, 

zamjena za bolovanje) 

- spremačica – jedan (1) izvršitelj – puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) 

- nastavnik njemačkog jezika – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u 

nastavi, do 31. kolovoza 2015. godine) 

- nastavnik elektrotehničke grupe predmeta – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (4 

sata tjedno u nastavi, do 31. kolovoza 2015. godine) 

- nastavnik matematike – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi, 

do 31. kolovoza 2015. godine) 

- nastavnik matematike u struci – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno u 

nastavi, do 31. kolovoza 2015. godine) 

- nastavnik računarstva – jedan (1) izvršitelj – puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) 

Za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika pristigle su 33 molbi od kojih 31 ispunjava 

natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta pristiglo je 10 molbi od kojih 7 ispunjava 

natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe predmeta pristiglo je 19 molbi od kojih 8 

ispunjava natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture pristigla je 21 molba od kojih sve 

ispunjavaju natječajne uvjete. 

Za radno mjesto strukovni učitelj pristiglo je 10 molbi od kojih 1 ispunjava natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta u zanimanju fotograf i autolakirer pristigle su 2 

molbe od kojih niti jedna ne ispunjava natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik matematike pristiglo je 11 molbi od kojih jedna ispunjava natječajne 

uvjete, no kandidatkinja koja ispunjava uvjete odustala je od radnog mjesta. 

Za radno mjesto spremačica pristiglo je 35 molbi od kojih su tri molbe kandidatkinja koje 

ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 35. Zakona o pravima branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

Za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika pristigla je 1 molba koja ispunjava natječajne 

uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik matematike u struci pristiglo je 6 molbi od kojih 5 ispunjavaju 

natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik računarstva pristiglo je 10 molbi od kojih 4 ispunjavaju natječajne 

uvjete. 
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Kandidati koje ravnatelj predlaže su: 

1. Ivana Raič Pilipović, prof. hrv. jezika i povijesti, za radno mjesto nastavnik hrvatskog 

jezika 

2. Ivana Vladić, dipl. ing. strojarstva i Mato Jakus, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto 

profesor strojarske grupe predmeta 

3. Hrvoje Damjančić, dipl. ing. el., Krunoslav Matijašević, mag. ing. el., i Robert Zarožinski, 

mag. ing. el., za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe predmeta 

4. Vedran Džakula, prof. kineziologije, za radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene 

kulture 

5. Franjo Jelčić, ing. el., za radno mjesto strukovni učitelj 

6. Antonia Buruš Margeta, dipl. ing. grafičke tehnologije, za radno mjesto nastavnik stručnih 

predmeta u zanimanju fotograf i autolakirer 

7. Mato Jakus, dipl. ing. strojarstva, Ivana Vladić, dipl. ing. strojarstva, Marinela Stanić 

Rusev, prof. fizike i tehn. kulture s inf. i Tomislav Margeta, dipl. ing. strojarstva, za radno 

mjesto nastavnik matematike  

8. Slavica Peraić, drvoprerađivač, za radno mjesto spremačica 

9. Amina Salčinović, prof. njem. jezika, za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika 

10. Tomislav Margeta, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik matematike u struci 

11. Davor Knežević, mag. ing. računarstva, za radno mjesto nastavnik računarstva 

Na temelju prijedloga ravnatelja škole, Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

 Daje se prethodna suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Industrijsko – 

obrtničkoj školi, Slavonski Brod za kandidate: 

 Ivana Raič Pilipović, prof. hrv. jezika i povijesti, za radno mjesto nastavnik 

hrvatskog jezika 

 Ivana Vladić, dipl. ing. strojarstva i Mato Jakus, dipl. ing. strojarstva, za radno 

mjesto profesor strojarske grupe predmeta 

 Hrvoje Damjančić, dipl. ing. el., Krunoslav Matijašević, mag. ing. el. i Robert 

Zarožinski, mag. ing. el., za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe 

predmeta 

 Vedran Džakula, prof. kineziologije, za radno mjesto nastavnik tjelesne i 

zdravstvene kulture 

 Franjo Jelčić, ing. el., za radno mjesto strukovni učitelj 

 Antonia Buruš Margeta, dipl. ing. grafičke tehnologije, za radno mjesto nastavnik 

stručnih predmeta u zanimanju fotograf i autolakirer 

 Mato Jakus, dipl. ing. strojarstva, Ivana Vladić, dipl. ing. strojarstva, Marinela 

Stanić Rusev, prof. fizike i tehn. kulture s inf. i Tomislav Margeta, dipl. ing. 

strojarstva, za radno mjesto nastavnik matematike  

 Slavica Peraić, drvoprerađivač, za radno mjesto spremačica 

 Amina Salčinović, prof. njem. jezika, za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika 

 Tomislav Margeta, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik matematike u 

struci 

 Davor Knežević, mag. ing. računarstva, za radno mjesto nastavnik računarstva 

 S navedenim kandidatima ravnatelj škole sklopiti će ugovore o radu sukladno 

zakonskim odredbama 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 5. 

S obzirom da kandidat Hrvoje Damjančić koji je izabran na temelju natječaja ima zasnovan 

radni odnos na određeno vrijeme do povratka Luke Mladinovića s dužnosti ravnatelja ostalo je 

upražnjeno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe predmeta koje se sukladno članku 128. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čuva za ravnatelja. 

Isto tako spremačica Ana Rebekić odlazi na bolovanje te je nastala potreba za popunjavanjem 

radnog mjesta spremačica do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja a najduže do 60 

dana. 

Kandidati koje ravnatelj predlaže su: 

1. Ivan Bunjevac, dipl. ing. el., za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe predmeta  

2. Marija Požega, odjevni tehničar, za radno mjesto spremačica 

Na temelju prijedloga ravnatelja škole, Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

 Daje se prethodna suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Industrijsko – 

obrtničkoj školi, Slavonski Brod za kandidate: 

 Ivan Bunjevac, dipl. ing. el., za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe 

predmeta  

 Marija Požega, odjevni tehničar, za radno mjesto spremačica 

 S navedenim kandidatima ravnatelj škole sklopiti će ugovore o radu sukladno 

zakonskim odredbama 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 6. 

Pod točkom razno ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s radovima koji su u 

tijeku kao što je izgradnja spojnog hodnika kojim će se povezati „velika“ i „mala“ zgrada te će 

škola imati jedan ulaz. 

Radovi na toplinskoj izolaciji na „velikoj“ zgradi su u tijeku čime će se podići energetski razred s 

E na B. 

E – dnevnici su se pokazali kao dobra investicija, s obzirom da njegovim uvođenjem roditelji 

imaju konstantan pristup uspjehu učenika a nije zanemariva ni financijska ušteda jer je 

uvođenje e – dnevnika zahtijevalo sredstva u iznosu od cca. 9000,00 kuna dok je nabava 

redovne pedagoške dokumentacije godišnje zahtijevalo cca. 15000,00 kuna. 

 

 

 

Sjednica zaključena u 12.40 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

__________________________ 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

______________________________ 

 


