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INDUSTRIJSKO–OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/20-01/05 

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

 

ZAPISNIK 
s 27. sjednice Školskog odbora održane dana 21. listopada 2020. godine 

s početkom u 10.30 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvao: Tomislav Ćosić, predsjednik Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Tomislav Ćosić, predstavnik radnika škole 

2. Marijana Zarožinski, Nastavničko vijeće 

3. Ivana Jandrić, Nastavničko vijeće 

4. Helena Bajić, Vijeće roditelja 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Nikola Bošnjak, Brodsko–posavska županija 

2. Josip Grgić, Brodsko–posavska županija 

 

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 26. sjednice 

2. Suglasnost ravnatelju škole za obavljanjem poslova na projektu 

3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 

4. 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. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s projektom „Regionalni centar 

kompetentnosti „Slavonika 5.1“ (UP.03.3.1.04.0018) u kojem bi njegova uloga bila član odbora 

za praćenje 2 – Industrijsko – obrtnička škola (SB) u 5% radnom vremenu tijekom provedbe 

projekta. 

Tijekom provedbe projekta ravnatelj bi obavljao sljedeće poslove: 

- monitoring provedbe svih projektnih aktivnosti 

- nadzor i koordinacija aktivnosti koje provode radne skupine a koje izravno doprinose 

projektnim ciljevima s jedne strane, te projektnim rezultatima s druge strane 

- koordiniranje aktivnosti upravljanja projektom prema najboljoj praksi vodeći računa o 

pravovremenom izvještavanju u skladu sa zadanim rokovima i pravilima 

- osiguravanje funkcionalnog novčanog toka te provedbi aktivnosti nabave 

Da bi se ostvarila uloga člana odbora za praćenje 2, potrebna je suglasnost Školskog odbora, te 

sporazum Školskog odbora i ravnatelja radi obavljanja poslova na projektu. 

Po završetku izlaganja ravnatelja škole, Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 

Školski odbor daje suglasnost ravnatelju škole za obavljanje poslova na projektu „Regionalni 

centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“ (UP.03.3.1.04.0018)“ 

Ravnatelj će u sklopu projekta iz točke 1. ovog zaključka obavljati poslove člana Odbora za 

praćenje 2 – Industrijsko–obrtnička škola (SB) 

Školski odbor i ravnatelj škole sklopit će sporazum o obavljanju poslova na projektu sukladno 

članku 99.a stavak 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 3. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisan dana 18. 

rujna 2020. godine. 

Natječaj je raspisan za sljedeća radna mjesta: 

1. nastavnik fizike – jedan (1) izvršitelj – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u 

nastavi) 

2. nastavnik fotofizike – jedan (1) izvršitelj – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno 

u nastavi) 

3. nastavnik hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme (11,5 sati 

tjedno u nastavi) 

4. nastavnik elektrotehničke grupe predmeta – jedan (1) izvršitelj – određeno nepuno radno 

vrijeme (7,5 sati tjedno u nastavi) 

5. nastavnik predmeta tehnološke vježbe u zanimanju autolakirer – jedan (1) izvršitelj – 

određeno nepuno radno vrijeme (6 sati tjedno u nastavi) 

6. nastavnik predmeta dizajn posebnih efekata i osnove restauriranja starih vozila u 

zanimanju autolakirer – jedan (1) izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno 

u nastavi) 

7. nastavnik predmeta svjetlo u fotografiji i svijetlo i rasvjeta u zanimanju fotograf – jedan (1) 

izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) 

8. stručni suradnik stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila – jedan (1) izvršitelj – 

određeno puno radno vrijeme – zamjena odsutne radnice 

9. stručni suradnik psiholog – jedan (1) izvršitelj – određeno puno radno vrijeme – zamjena 

odsutne radnice 
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10. strukovni učitelj strojarske grupe predmeta – jedan (1) izvršitelj – određeno puno radno 

vrijeme – zamjena odsutnog radnika 

11. domar kotlovničar (rukovatelj centralnog grijanja) – jedan (1) izvršitelj – neodređeno 

nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) 

 

Za radna mjesta nastavnik fizike, nastavnik fotofizike, nastavnik elektrotehničke grupe 

predmeta, nastavnik predmeta tehnološke vježbe u zanimanju autolakirer,  nastavnik 

predmeta dizajn posebnih efekata i osnove restauriranja starih vozila u zanimanju autolakirer, 

nastavnik predmeta svjetlo u fotografiji i svijetlo i rasvjeta u zanimanju fotograf nisu pristigle 

molbe . 

Za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika pristiglo je 15 molbi, od kojih je 12 potpuno i 

ispunjavaju natječajne uvjete. 

Za radno mjesto stručni suradnik stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila pristigle su 4 

molbe, od kojih niti jedna ne ispunjava natječajne uvjete. 

Za radno mjesto stručni suradnik psiholog pristiglo je 6 molbi od kojih su 2 potpune i 

ispunjavaju natječajne uvjete. 

Za radno mjesto strukovni učitelj strojarske grupe predmeta pristigle su 4 molbe od koji su 3 

potpune i ispunjavaju natječajne uvjete. 

Za radno mjesto domar kotlovničar (rukovatelj centralnog grijanja) pristigle su 4 molbe, od 

kojih je 1 potpuna i ispunjava natječajne uvjete. 

Sukladno odredbama članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Industrijsko– 

obrtničke škole s prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete određen je razgovor s 

kandidatima–intervju, te su kandidati sukladno članku 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i 

postupku zapošljavanja Industrijsko–obrtničke škole dana 1. listopada 2020. godine putem web 

stranice škole pozvani na razgovor s kandidatima–intervju. 

Na razgovor s kandidatima–intervju određenog za 8. listopada 2020. godine 9 kandidata za 

radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika pristupilo je razgovoru s kandidatima intervju i 

sukladno članku 13. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Industrijsko– 

obrtničke škole na istom zadovoljili. 

Na provedenom razgovoru s kandidatima–intervju kandidat Anja Ravlić ostvarila je najveći broj 

bodova. 

Na razgovor s kandidatima–intervju određenog za 9. listopada 2020. godine 3 kandidata za 

radno mjesto strukovni učitelj strojarske grupe predmeta pristupilo je razgovoru s kandidatima 

intervju i sukladno članku 13. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 

Industrijsko– obrtničke škole jedan kandidat je na istom zadovoljio. 

Na razgovor s kandidatima–intervju određenog za 9. listopada 2020. godine 1 kandidat za 

radno mjesto domar kotlovničar (rukovatelj centralnog grijanja) pristupio je razgovoru s 

kandidatima intervju i sukladno članku 13. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku 

zapošljavanja Industrijsko– obrtničke škole na istom nije zadovoljilo. 

Na razgovor s kandidatima–intervju određenog za 12. listopada 2020. godine za radno mjesto 

stručni suradnik psiholog nitko nije pristupio. 

Kandidati koje ravnatelj predlaže su: 

Anja Ravlić, mag. kroatologije za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika. 

Mateja Roso, mag. educ. hrvatskog jezika i mag. pedagogije za radno mjesto stručni suradnik 

stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila. 

Ivan Hradovi, mag. ing. strojarstva za radno mjesto strukovni učitelj strojarske grupe predmeta. 
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Po završetku izlaganja ravnatelja Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Industrijsko–obrtničkoj školi 

za kandidate: 

Anja Ravlić, mag. kroatologije za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika. 

Mateja Roso, mag. educ. hrvatskog jezika i mag. pedagogije za radno mjesto stručni suradnik 

stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila. 

Ivan Hradovi, mag. ing. strojarstva za radno mjesto strukovni učitelj strojarske grupe 

predmeta. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 4. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

Sjednica zaključena u 11.10 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 


