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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/15-01/27 

URBROJ: 2178-16-07-15-2 

U Slavonskom Brodu, 6. studenoga 2015. godine  

 

ZAPISNIK 

s 27. sjednice Školskog odbora održane dana 6. studenoga 2015. godine  
s početkom u 10.30 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvala: Snježana Birtić, predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Snježana Birtić, predstavnik radnika škole 

2. Pavo Funarić, Vijeće roditelja 

3. Andreja Letić, Brodsko – posavska županija 

4. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

2. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

3. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Krunoslav Daković – tajnik 

 

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 26. sjednice 

2. Uvid u dostavljene ponude po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja škole 

3. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod 

4. Usvajanje Poslovnika o radu školskih vijeća 

5. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

7. 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. 

 

Ad) 2. 

Predsjednica Školskog odbora upoznala je članove Školskog odbora s natječajem za izbor i 

imenovanje ravnatelja škole koji je raspisan dana 18. listopada 2015. godine u dnevnom listu 

„24sata“, oglasnoj ploči škole i web stranici škole. 

Prijave na natječaj kandidati su mogli dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja. 

Natječaj je trajao od 19. listopada 2015. godine do 2. studenoga 2015. godine. 

Na raspisani natječaj pristigle su dvije molbe. 

Prijave kandidata urudžbirale su se neotvorene.  
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Po otvaranju prijava kandidata Školski odbor utvrdio je sljedeće: 

Prva prijava osobno je dostavljena u učeničku referadu i poslana je od kandidata Luka Mladinović.  

Prijava sadrži pisanu prijavu, životopis, domovnicu, dokaz o završenom studiju, dokaz o položenom 

stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda škole o vrsti i trajanju poslova), te uvjerenje 

nadležnog suda od dana 19. listopada 2015. godine da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

za kaznena djela iz članka 106. 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, 152/14.). 

Školski odbor konstatira da prva prijava sadrži sve potrebne dokumente tražene u natječaju. 

Druga prijava osobno je dostavljena u učeničku referadu i poslana je od kandidata Nives Romanjek. 

Prijava sadrži pisanu prijavu, životopis, domovnicu, dokaz o završenom studiju, dokaz da kandidat 

nije bio dužan polagati stručni ispit, dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda škole o vrsti i trajanju 

poslova), te uvjerenje nadležnog suda od dana 21. listopada 2015. godine da se protiv kandidata ne 

vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. 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, 152/14.). 

Školski odbor konstatira da druga prijava sadrži sve potrebne dokumente tražene u natječaju. 

Sukladno članku 72. stavak 2. Statuta Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod Školski odbor 

konstatita da su obje prijave pravodobne i da oba kandidata ispunjavaju propisane uvjete. 

Sukladno članku 72. stavak 3. Statuta Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod prijave i ostale 

važne isprave kandidata umnožit će se za predsjedavatelje skupa radnika, Nastavničkog vijeća i 

Vijeća roditelja.   

 

Ad) 3. 

Predsjednica Školskog odbora predstavila je članovima Školskog odbora izmjene i dopune Statuta u 

koji su ugrađene odredbe o izostancima učenika i izricanju pedagoških mjera sukladno Pravilniku o 

kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15.). 

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

ODLUKU: 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko – obrtničke 

škole Slavonski Brod a isti je u prilogu ove odluke 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko – obrtničke škole 

Slavonski Brod uputit će se osnivaču Škole Brodsko – posavskoj županiji na prethodnu 

suglasnost 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 4. 

Predsjednica Školskog odbora predstavila je članovima Školskog odbora Poslovnik o radu školskih 

vijeća. 

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

ODLUKU: 

1. Usvaja se Poslovnik o radu školskih vijeća Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod a 

isti je u prilogu ove odluke 

2. Poslovnik o radu školskih vijeća objavit će se na oglasnoj ploči škole i web stranici škole 

3. Poslovnik o radu školskih vijeća stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči škole 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 5. 

Po raspisanom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme zbog zamjene 

nenazočnih radnika predsjednica Školskog odbora predstavila je kandidate koji su se javili na 

natječaj. 

Natječaj je raspisan za radna mjesta nastavnik hrvatskog jezika i nastavnik računarstva. 

Za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika pristigle su 22 molbe od kojih sve ispunjavaju uvjete 

natječaja. 
Za radno mjesto nastavnik računarstva pristiglo je 7 molbi od kojih jedna ispunjava uvjete natječaja. 

Ravnatelj škole zatražio je prethodnu suglasnost Školskog odbora za kandidate: 

- Dolores Eraković, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti 

- Davor Knežević, magistar računarstva 

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

ZAKLJUČAK: 

1. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa u Industrijsko – obrtničkoj 

školi za: 

 Davor Knežević, magistar računarstva, za radno mjesto nastavnik računarstva 

 Dolores Eraković, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti, za radno mjesto 
nastavnik hrvatskog jezika 

2. S imenovanima, ravnatelj škole sklopit će ugovor o radu sukladno zakonskim propisima 

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 6. 

Zbog činjenice da obavljanje poslova ne trpi odgodu potrebno je zasnovati radni odnos na određeno 

vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan načina, najduže do 60 

dana. 

Ravnatelj škole zatražio je prethodnu suglasnost Školskog odbora za kandidate: 

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

strojarske grupe predmeta 

 Mato Jakus, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta 

 Ivana Vladić, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta 

 Magdalena Glavačević, magistar edukacije hrvatskog jezika i povjesti, za radno mjesto nastavnik 
hrvatskog jezika 

 Igor Aračić, tokar, za radno mjesto suradnik u nastavi 

 Marko Žebčević, automehaničar, za radno mjesto suradnik u nastavi 

 Amina Jurišić, prof. njemačkog jezika, za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika 

 Igor Vidović, magistar edukacije matematike i fizike, za radno mjesto nastavnik matematike i 

fizike 

 Vicka Zečević, magistar matematike, za radno mjesto nastavnik matematike 

 Davor Knežević, magistar računarstva, za radno mjesto nastavnik računarstva 
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Po završetku izlaganja nije bilo prijedloga i primjedaba, te je Školski odbor jednoglasno usvojio 

ZAKLJUČAK: 

1. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa u Industrijsko – obrtničkoj 

školi za: 

 Tomislav Margeta, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik matematike u struci i 
strojarske grupe predmeta 

 Mato Jakus, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta 

 Ivana Vladić, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta 

 Magdalena Glavačević, magistar edukacije hrvatskog jezika i povjesti, za radno mjesto 

nastavnik hrvatskog jezika 

 Igor Aračić, tokar, za radno mjesto suradnik u nastavi 

 Marko Žebčević, automehaničar, za radno mjesto suradnik u nastavi 

 Amina Jurišić, prof. njemačkog jezika, za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika 

 Igor Vidović, magistar edukacije matematike i fizike, za radno mjesto nastavnik 
matematike i fizike 

 Vicka Zečević, magistar matematike, za radno mjesto nastavnik matematike 

 Davor Knežević, magistar računarstva, za radno mjesto nastavnik računarstva 
2. S imenovanima, ravnatelj škole sklopit će ugovor o radu sukladno zakonskim propisima 

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 7. 

Po točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

Sjednica zaključena u 11.35 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

 

 


