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KLASA: 003-06/13-01/1 

URBROJ: 2178-16-07-13-2 

U Slavonskom Brodu, 6. rujna 2013. godine 

 

ZAPISNIK 

1. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

6. rujna 2013. godine 

10.00 sati 

 

Sjednicu je sazvao: Luka Mladinović – ravnatelj škole 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

2. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

3. Snježana Birtić, predstavnik radnika škole 

4. Josip Peh, Vijeće roditelja 

 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Luka Mladinović – ravnatelj 

2. Krunoslav Daković – tajnik 

3. Darko Bajan – sindikalni povjerenik 

 

Ravnatelj škole pozdravio je sve prisutne, čestitao na izboru i poželio članovima Školskog 

odbora puno uspjeha u radu.  

Tajnik škole u kratkim crtama opisao je članovima ulogu Školskog odbora u radu škole. 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED na usvajanje: 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

4. Usvajanje odluke o visini administrativne naknade troškova učenika u školskoj godini 

2013./2014. 

5. Usvajanje odluke o visini troškova polaganja razlikovnih predmeta zbog promjene 

programa – zanimanja 

6. Usvajanje odluke o davanju u najam i zakup prostora škole u školskoj godini 2013./2014. 

7. Usvajanje odluke o visini administrativne naknade troškova izdavanja duplikata – 

prijepisa svjedodžbi 

8. Izvješće o upisima u prvi razred školskoj godini 2013./2014. 

9. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 1. 

Predsjedavatelj sjednice, gosp. Josip Peh kao najstariji član Školskog odbora, pročitao je 

izvješće o izboru članova Školskog odbora u Industrijsko – obrtničkoj školi, Slavonski Brod, 

te je naveo na koji način i od strane kojeg tijela su imenovani članovi izabrani. 

Školski odbor ima sedam (7) članova. 

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine. 

Dva člana bira i imenuje Nastavničko vijeće na sjednici Nastavničkog vijeća. 

Jednog člana bira i imenuje Vijeće roditelja na sjednici Vijeća roditelja. 

Jednog člana bira i imenuje Skup radnika na skupu radnika. 

Tri člana bira i imenuje osnivač Brodsko – posavska županija na sjednici Županijske 

skupštine. 

Izbori su održani: 

1. na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana 17. lipnja 2013. godine članovi 

Nastavničkog vijeća tajnim glasovanjem izabrali su: 

- Potnar Matković Gordana 

- Klouda Stanislav 

2. Na sjednici Vijeća roditelja održanoj dana 28. svibnja 2013. godine članovi Vijeća roditelja 

tajnim glasovanjem izabrali su: 

- Peh Josip 

3. Na skupu radnika održanom dana 29. kolovoza 2013. godine radnici škole tajnim 

glasovanjem izabrali su: 

- Birtić Snježana 

 

Ad) 2. 

Na temelju izvješća o imenovanim članovima Školskog odbora i uvidom u osobne 

dokumente verificiran je mandat članovima Školskog odbora Industrijsko – obrtničke škole, 

Slavonski Brod. 

Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora, odnosno  

od dana 7. rujna 2013. godine.  

 

Ad) 3. 

Za predsjednika Školskog odbora predložena je gđa. Birtić Snježana izabrana od strane 

radnika škole. 

Za zamjenika predsjednika Školskog odbora predložena je gđa. Potnar Matković Gordana, 

izabrana od strane Nastavničkog vijeća. 

Školski odbor javnim glasovanjem jednoglasno je donio ODLUKU: 
 Za predsjednika Školskog odbora imenuje se BIRTIĆ SNJEŽANA 

 Za zamjenika predsjednika Školskog odbora imenuje se POTNAR MATKOVIĆ 

GORDANA 
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Ad) 4. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s potrebom donošenja odluke o 

prikupljanju dijela sredstava od redovnih učenika u kojima bi bili sadržani troškovi 

osiguranja učenika te ostali administrativni troškovi koji se pojave tijekom godine. 

Po završetku izlaganja ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 
1. Učenici 1. razreda JMO zanimanja uplatit će iznos od 150,00 kuna (slovima: 

stotinupedesetkuna)   

2. Učenici 1. razreda koji nisu upisani u JMO zanimanja, te učenici 2. i 3. razreda uplatit 

će iznos od 100,00 kuna (slovima: stotinukuna) za potrebe: 

 osiguranje učenika 

 Mape praktične nastave – 1. razredi JMO zanimanja 

 osobni dnevnik učenika na praktičnoj nastavi 

 zadaci za provjeru znanja o radu na siguran način 

 primjeri zadataka  

 evidencija ostvarenih sati i uspjeha učenika izvan škole 

 potvrde zaštite na radu 

 radni materijali za laboratorijske vježbe 

 uputnice za obavljanje praktične nastave 

 uputnice za obavljanje stručne prakse 

 ugovori o praktičnoj nastavi 

 uvjerenja 

 dosjei učenika 

 izvješće o uspjehu 

 fascikli 

 fotografije 

3. Učenici 1. razreda JMO zanimanja plaćaju uvećani iznos naknade troškova iz razloga 

što će za potrebe školovanja dobiti Mape praktične nastave koje će im služiti 

tijekom cijelokupnog obrazovanja 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u školskoj godini 

2013./2014. 

 

Ad) 5. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s potrebom donošenja odluke o 

troškovima redovnih učenika kojima Nastavničko vijeće odobri promjenu programa – 

zanimanja. 

Po završetku izlaganja ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 
1. Redovnim učenicima kojima je Nastavničko vijeće odobrilo promjenu programa – 

zanimanja određuje se naknada troškova polaganja ispita 

2. Naknada iz točke 1. ove odluke određuje se u iznosu: 

o 150,00 kuna po jednom razlikovnom (dopunskom) ispitu 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 6. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora sa potrebom donošenja odluke o 

davanju u najam i zakup prostora škole u školskoj godini 2013./2014. 

Prostori škole davali bi se u najam i/ili zakup na godinu dana, a način i uvjeti zakupa 

regulirali bi se posebnim ugovorom sklopljenim s odabranim 

najmoprimcem/zakupoprimcem. 
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Po završetku izlaganja ravnatelja Škole nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor 

jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
1. Dvorana za tjelesni odgoj Industrijsko – obrtničke škole, Slavonski Brod površine 350 

m² + svlačionice površine 150 m², u školskoj godini 2013./2014. davala bi se u najam 

zainteresiranim sportskim klubovima i drugim zainteresiranim korisnicima samo u 

slobodno vrijeme, kada je više ne koriste učenici škole, poslije 19.00 sati 

2. Iznos najamnine (naknada za korištenje dvorane) predlaže se u iznosu od: 

 200,00 kuna po satu korištenja 

3. Za dva ili više sata korištenja predlaže se najamnina u iznosu od: 

 150,00 kuna po satu korištenja 

4. Poslovni prostor smješten u velikoj zgradi škole površine 9 m² 

Navedeni prostor iznajmljivao bi se zainteresiranim tvrtkama po cijeni od: 

 1.500,00 kuna mjesečno 

5. Autovježbalište površine 3.889 m
2

 

Navedeni prostor davao bi se u zakup zainteresiranim auto – školama po cijeni od: 

 20,00 kuna za pet (5) sati korištenja po kandidatu za „A“ kategoriju 

 40,00 kuna za pet (5) sati korištenja po kandidatu za ostale kategorije 

6. Prostor za ugradnju automata s priključcima na električnu energiju za prodaju i 

posluživanje toplih i hladnih napitaka i bezalkoholnih pića. 

Navedeni prostor davao bi se u zakup zainteresiranim tvrtkama po cijeni od: 

 400,00 kuna mjesečno po jednom aparatu  

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u školskoj godini 

2013./2014. 

 

Ad) 7. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora sa potrebom donošenja odluke o visini 

administrativne naknade troškova izdavanja duplikata – prijepisa svjedodžbi. 

Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 

66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 

117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13.) propisano je da se 

izdavanje duplikata – prijepisa svjedodžbi naplaćuje u državnim biljezima u iznosu od 

100,00 kuna i da su prihod državnog proračuna. 

Ravnatelj predlaže da se povrh tih 100,00 kuna koji se moraju naplatiti plaća i 50,00 kuna 

koji bi bili prihod škole. 

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

jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
1. Strankama koje podnesu zahtjev za izdavanjem duplikata – prijepisa svjedodžbi 

određuje se naknada troškova izdavanja duplikata – prijepisa u iznosu: 

150,00 kuna 

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 8. 

Ravnatelj škole podnio je izvješće o upisima u 1. razred školske godine 2013./2014. 

Prema planu upisa Industrijsko – obrtnička škola planirala je upisati 343 učenika u 13 

razrednih odjela. 

Po prvi put upis se provodio elektronskim putem što je trebalo značiti administrativno 

rasterećenje u odnosu na prethodne godine, no pokazalo se suprotno. 

Najveće poteškoće pojavile su se kod kombiniranih razrednih odjela koje je trebalo popuniti 

na način da u pojedinom zanimanju ne bude manje od 6 učenika i u razrednom odjelu 

manje od 20 učenika. 

Ukupno je upisano 327 učenika, što predstavlja 16 učenika manje od planiranog. 

 

Snježana Birtić: 

Škola je imala obećanje da će upisi za srednje škole biti samo formalnost, no ispalo je da je 

bilo teže nego ikad. 

Cjelokupni sustav je po mom mišljenju osmišljen za studente, što nije primjereno za 

osnovnoškolce. 

U ljetnom roku preko 30 učenika je „obrisano“ jer im nije dobro evidentirana liječnička 

svjedodžba. 

 

Ad) 9. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica zaključena u 11.25 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

__________________________ 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

______________________________ 

 


