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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/17-01/45 

URBROJ: 2178/01-16-07-17-2 

 

 

ZAPISNIK 

s 45. sjednice Školskog odbora održane dana 28. travnja 2017. godine  

s početkom u 11.00 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. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Pavo Funarić, Vijeće roditelja 

2. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

3. Andrea Čmelješević, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Luka Mladinović – ravnatelj  

2. 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 44. sjednice 

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

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. 
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Ad) 2. 

S obzirom da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije dostavilo suglasnost za radna mjesta nastavnik 

strojarske grupe predmeta – 2 sata tjedno u nastavi i nastavnik hrvatskog jezika – 3 sata tjedno u 

nastavi, potrebno je ponovno zasnovati radni odnos s radnicima do dobivanja prethodne suglasnosti i 

provedbe natječajnog postupka. 

Radni odnos bi se zasnovao na određeno vrijeme, najduže do 60 dana. 

Kandidati koje ravnatelj predlaže su: 

Margeta Tomislav, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta. 

Eraković Dolores, mag. edukacije hrvatskog jezika, za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika. 

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: 
Margeta Tomislav, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta. 
Eraković Dolores, magistar edukacije hrvatskog jezika, za radno mjesto nastavnik hrvatskog 
jezika. 
S gore navedenima ravnatelj škole sklopiti će ugovore o radu sukladno zakonskim odredbama. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad) 3. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica zaključena u 11.20 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

 

 

 


