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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

EUGENA KUMIČIĆA 55. 

KLASA: 003-06/20-01/02 

URBROJ: 2178/01-16-05-20-01 

Slavonski Brod, 30. lipnja 2020. godine  

 

ZAPISNIK 
s 24. sjednice Školskog odbora održane dana 30. lipnja 2020. godine  

s početkom u 10.00 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvao: Tomislav Ćosić, predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Tomislav Ćosić, predstavnik radnika škole 

2. Helena Bajić, Vijeće roditelja 

3. Marijana Zarožinski, Nastavničko vijeće 

4. Josip Grgić, Brodsko – posavska županija 

5. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Ivana Jandrić, Nastavničko vijeće  

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Luka Mladinović – ravnatelj  

2. Krunoslav Daković – tajnik 

 

Predsjednik Školskog odbora konstatirao 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 23. sjednice Školskog odbora 

2. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka 

jednostavne nabave 

3. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopunama Oduke o cijenama obrazovanja odraslih 

4. Usvajanje Izvješća o zaštiti dostojanstva radnika 

5. Usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti i provođenju preventivnog programa 

6. Usvajanje Izvješća o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

7. Usvajanje Odluke o upisu učenika 

8. Razno  

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 1. 

Predsjednik Školskog odbora pitao je prisutne imaju li primjedaba na zapisnik s prethodne 

sjednice. 

Kako nije bilo primjedaba, isti je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 2. 

Tajnik škole predstavio je članovima Školskog odbora prijedlog izmjena Pravilnika o provedbi 

postupaka jednostavne nabave koji se predlaže radi pojednostavljivanja provedbe postupaka 

jednostavne nabave. 

Izmjenama Pravilnika postigla bi se veća transparentnost u provedbi postupaka jednostavne 

nabave. 

Po završetku izlaganja tajnika škole, Školski odbor nije imao primjedaba i prijedloga, stoga je 

jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 

nabave 

Pravilnik iz točke 1. ove odluke objavit će se na oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici škole 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 3. 

Ravnatelj škole predstavio je prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o cijenama 

obrazovanja odraslih. 

Predloženom izmjenom u programima prekvalifikacije za trogodišnje programe predlaže se 

izdvajanje troška programa za zanimanje vozač motornog vozila za koje bi se formirala 

jedinstvena cijena. 

Prijedlog se temelji na činjenici da pravne osobe koje imaju odobrenje za navedeni program, 

provode isti po cijeni od 6000,00 kuna, dok prema kriterijima troška za prekvalifikaciju u 

Industrijsko – obrtničkoj školi taj troška bude između 6500,00 kuna i 7000,00 kuna. 

Dopuna odluke odnosi se na dodatke kojim se regulira trošak školovanja radnika i djece 

radnika koji upišu programe obrazovanja odraslih u 4–godišnjem trajanju, te troškovi 

školovanja učenika koji sudjeluju na natjecanjima i smotrama. 

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

jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

U odluci o cijenama obrazovanja odraslih, KLASA: 003-06/16-01/36, URBROJ: 2178/01-16-07-16-

5, od dana 2. rujna 2016. godine točka 1. mijenja se i glasi: 

1. PREKVALIFIKACIJA (trogodišnji programi): 

o upis:          350,00 kuna 

o cijena do pet (5) razlikovnih predmeta:      3000,00 kuna 

o cijena od pet (5) do devet (9) razlikovnih predmeta, po predmetu:  200,00 kuna 

o cijena s deset (10) razlikovnih predmeta:     4000,00 kuna 

o cijena s više od deset (10) razlikovnih predmeta, po predmetu:  200,00 kuna 

o obrana završnog rada:        400,00 kuna 

Polaznicima koji podmiruju troškove obrazovanja u cjelokupnom iznosu u gotovini cijena 

prekvalifikacije do pet (5) razlikovnih predmeta iznosi 2700,00 kuna, a cijena prekvalifikacije 

s deset (10) razlikovnih predmeta iznosi 3600,00 kuna. 

Cijena programa prekvalifikacije (trogodišnji programi) za zanimanje vozač motornog vozila 

iznosi ukupno 5950,00 kuna.  

Iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi: 

16. Radnici škole i djeca radnika škole koji sami plaćaju troškove obrazovanja odraslih za 

stjecanje stručne spreme i prekvalifikacije za programe u četverogodišnjem trajanju za koje 

škola ima odobrenje za izvođenje od nadležnog ministarstva plaćaju 50% od ukupne cijene 

Dosadašnje točke 16., 17.,18., 19. i 20. postaju točke 17., 18., 19., 20. i 21. 

Iza točke 18. koja je postala točka 19. dodaje se točka 20. koja glasi: 
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20. Redovni učenici Škole koji na državnom natjecanju i/ili smotrama u pojedinačnoj ili 

ekipnoj konkurenciji koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije 

za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatskog školskog sportskog saveza i 

Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva sudjeluju oslobođeni su troškova školovanja za 

stjecanje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju za koje Škola ima odobrenje za 

izvođenje od nadležnog Ministarstva u iznosu od 20% od ukupne cijene. 

Pravo iz ove točke redovni učenik može koristiti u roku od godine dana od dana prestanka 

statusa redovnog učenika Škole 

Dosadašnje točke 20. i 21. postaju točke 21. i 22. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 4. 

Ravnatelj škole podnio je izvješće o zaštiti dostojanstva radnika u kojem je konstatirano da nije 

bilo slučajeva povrede zaštite dostojanstva radnika. 

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

jednoglasno donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o zaštiti dostojanstva radnika. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 5. 

Sukladno članku 24. stavak 2. Pravilnika o načinu postupanja odgojno – obrazovnih radnika 

školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih 

prava nadležnim tijelima (»Narodne novine« broj 132/13.), ravnatelj je podnio izvješće o stanju 

sigurnosti i mjerama zaštite prava učenika. 

Provedene su mnogobrojne akcije kako kroz ankete, savjetovanja, radionice tako i na 

individualnom planu koje su sastavi dio Školskog preventivnog programa koji škola provodi 

svake godine. 

Stanje sigurnosti ocjenjeno je ocjenom vrlo dobar. 

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

jednoglasno donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 

poduzetima u cilju zaštite prava učenika. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 6. 

Pročitano je izvješće Živković Nenada koji je imenovan voditeljem školskog sportskog društva 

„Hrvatski sokol“, temeljem članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, 

djelokrugu u načinu rada školskih sportskih društava (»Narodne novine« broj 13/14.). 

Temeljem članka 5. stavak 2. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada 

školskih sportskih društava voditelj Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ podnosi 

Školskom odboru izvješće o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ za školsku 

godinu 2019./2020. 

Izvješće sadrži sve provedene sportske aktivnosti tijekom školske godine 2019./2020.  

Po završetku čitanja izvješća nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno 

donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ za školsku godinu 

2019./2020. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad) 7. 

Ravnatelj škole upoznao je Školski odbor sa zahtjevom roditelja za upisom učenika u 1. Razred 

školske godine 2020./2021. 

Naime, učenik je navršio 18 godina, te je za njegov uspješan upis potrebna suglasnost Školskog 

odbora. 

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

jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

Ovom odlukom odobrava se upis u 1. razred Industrijsko–obrtničke škole u ljetnom upisnom 

roku Mikija Jovanovića. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 8. 

Pod točkom razno ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s aktivnostima koje su 

provedene za vrijeme otežanog rada uzrokovanog epidemijom bolesti COVID–19. 

Škola se aktivno uključila u pomaganje izradom vizira na 3D printeru, gdje je izrađeno ukupno 

cca. 200 vizira, koji su slani u Opću bolnicu „dr. Josip Benčević“. 

Isto tako dostavljeno je 20–tak vizira društvu frizera. 

Dovršena je javna nabava teretnog motornog vozila kojim će se nastaviti obuka učenika za 

zanimanje vozač motornog vozila. 

Izdana je građevinska dozvola za gradnju Edukacijsko demonstracijskog inteligentnog centra 

(EDI centar) 

 

 

Sjednica zaključena u 10.40 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 


