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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/17-01/01 

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

 

ZAPISNIK 

s konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane dana 21. rujna 2017. godine 

s početkom u 10.00 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvao: Luka Mladinović, ravnatelj škole 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Tomislav Ćosić, predstavnik radnika škole 

2. Ivana Jandrić, Nastavničko vijeće 

3. Marijana Zarožinski, Nastavničko vijeće 

4. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

5. Josip Grgić, Brodsko – posavska županija 

6. Marko Irsag, Vijeće roditelja 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Luka Mladinović – ravnatelj  

2. Krunoslav Daković – tajnik 

 

Ravnatelj škole pozdravio je sve nazočne, čestitao na izboru i imenovanju, te poželio članovima Školskog 

odbora puno uspjeha u radu. 

Tajnik škole u kratkim crtama opisao je članovima ulogu Školskog odbora u radu škole, te prava i obveze 

Školskog odbora. 

 

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. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 1. 

Predsjedavatelj sjednice gosp. Irsag Marko kao najstariji član Školskog odbora pročitao je izvješće o 

izboru članova Školskog odbora, te 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 biraju i imenuju radnici na izborima sukladno odredbama Zakona o radu za izbor Radničkog 

vijeća. 

Tri člana bira i imenuje samostalno osnivač škole, Brodsko – posavska županija.  

 

Dana, 11. svibnja 2017. godine na sjednici Vijeća roditelja izabran je i imenovan Irsag Marko. 

Dana, 20. lipnja 2017. godine na sjednici Nastavničkog vijeća izabrani i imenovani su Jandrić Ivana i 

Zarožinski Marijana. 

Dana, 29. lipnja 2017. godine na izborima radnika izabran i imenovan je Ćosić Tomislav 

Dana, 31. kolovoza 2017. godine rješenjem župana Brodsko – posavske županije imenovani su Radošević 

Tomislav, Grgić Josip i Bošnjak Nikola. 

 

 

Ad) 2. 

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

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

Brod. 

Mandat članu Školskog odbora koji je odsutan sa sjednice verificirat će naknadno po nazočnosti člana. 

Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora, odnosno od dana 22. 

rujna 2017. godine. 

 

 

Ad) 3. 

Za predsjednika Školskog odbora predložen je Ćosić Tomislav izabran od radnika škole. 

Za zamjenika predsjednika Školskog odbora predložena je Jandrić Ivana izabrana od Nastavničkog 

vijeća. 

Predloženi kandidati suglasni su s prijedlogom. 

Na temelju članka 37. stavak 3. Statuta Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod, Školski odbor 

javnim glasovanjem jednoglasno je donio ODLUKU: 

- Za predsjednika Školskog odbora imenuje se Ćosić Tomislav. 

- Za zamjenika predsjednika Školskog odbora imenuje se Jandrić Ivana. 

 

Sukladno članku 34. stavak 2. Statuta, predsjedavatelj sjednice prepustio je vođenje sjednice 

predsjedniku Školskog odbora, Ćosić Tomislavu.  

 

 

 

 

 



 

3 

 

Ad) 4. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

Sjednica zaključena u 11.30 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 


