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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/15-01/28 

URBROJ: 2178-16-07-15-2 

 

 

ZAPISNIK 

s 28. sjednice Školskog odbora održane dana 12. 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. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

3. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

4. Pavo Funarić, Vijeće roditelja 

5. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

6. Andreja Letić, Brodsko – posavska županija 

7. 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 27. sjednice 

2. Izbor ravnatelja Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod 

3. 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 Snježana Birtić obavijestila je članove Školskog odbora da su sukladno 

članku 72. stavak 3. Statuta škole pravodobne prijave i ostale važne isprave kandidata koji su 

ispunjavali uvjete umnožene i dostavljene Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i skupu radnika. 

Potom je informirala prisutne o rezultatima glasovanja na sjednicama kako slijedi: 

 

Sjednica Nastavničkog vijeća održana je dana 11. studenoga 2015. godine i nakon provedenog tajnog 

glasovanja donesen je zaključak o stajalištu prema kojem je kandidat za ravnatelja Industrijsko – 

obrtničke škole Slavonski Brod ispred Nastavničkog vijeća, LUKA MLADINOVIĆ, prof. el. 

Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 

1. Luka Mladinović – 70 glasova 

2. Nives Romanjek – 10 glasova 
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Sjednica Vijeća roditelja održana je dana 10. studenoga 2015. godine i nakon provedenog tajnog 

glasovanja Vijeće roditelja je donijelo zaključak o stajalištu, prema kojem je kandidat za ravnatelja 

Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod ispred Vijeća roditelja LUKA MLADINOVIĆ, prof. 

el. 

Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 

1. Luka Mladinović – 17 glasova 

2. Nives Romanjek – 6 glasova 
 

Sjednica skupa radnika održana je dana 11. studenoga 2015. godine i nakon provedenog tajnog 

glasovanja skup radnika donio je zaključak o stajalištu, prema kojem je kandidat za ravnatelja 

Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod ispred skupa radnika LUKA MLADINOVIĆ, prof. 

el. 

Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 

1. Luka Mladinović – 77 glasova 

2. Nives Romanjek – 11 glasova 

 

Zaključci sva tri navedena tijela su nakon održanih sjednica dostavljeni predsjednici Školskog odbora 

(prilog 1.). 

 

Tajnik škole upoznao je članove Školskog odbora s odredbama članka 78. Statuta škole.  

Školski odbor nakon primitka zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa 

radnika glede pojedinog kandidata javnim glasovanjem obavlja izbor kandidata. 

Predsjednica Školskog odbora podsjetila je da su članovi Školskog odbora izabrani ispred 

Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika dužni zastupati stajališta koja su zauzela njihova 

izborna tijela, te pitala prisutne ima li pitanja i primjedbi.  

Kako nije bilo pitanja, ni primjedbi prešlo se na glasanje. 

Školski odbor je javnim glasovanjem glasovao kako slijedi:  

1) LUKA MLADINOVIĆ – dobio je šest /6/ glasova (Gordana Potnar Matković i Stanislav Klouda 

zastupali su stajalište Nastavničkog vijeća, Snježana Birtić, zastupala je stajalište skupa radnika, 

Pavo Funarić zastupao je stajalište Vijeća roditelja, Tomislav Radošević, Brodsko – posavska 

županija, Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija) 

2) NIVES ROMANJEK – dobila je jedan /1/glas (Andreja Letić, Brodsko – posavska županija) 

 

Nakon obavljenog javnog glasovanja tajnik škole obavijestio je članove Školskog odbora da je 

sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta škole prije 

imenovanja ravnatelja potrebno ishoditi i prethodnu suglasnost ministra Ministra znanosti 

obrazovanja i sporta. 
 

Predsjednica Školskog odbora je konstatirala da je u postupku javnog glasovanja o izboru za 

ravnatelja Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod kandidat LUKA MLADINOVIĆ dobio 6 

glasova članova Školskog odbora, te je slijedom istoga donesena sljedeća O D L U K A: 

 

1. Za ravnatelja Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod, izabran je kandidat 

LUKA MLADINOVIĆ, prof. el. 

2. Za izabranog kandidata iz točke 1. ove Odluke zatražit će se, prije imenovanja za 

ravnatelja, prethodna suglasnost ministra Ministra znanosti, obrazovanja i sporta. 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 3. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

 

Sjednica zaključena u 10.45 sati. 
 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

______________________ 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

________________________ 

 

 

 

 

Prilog: Zaključci 

 

 


