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INDUSTRIJSKO–OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/20-01/07 

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

 

ZAPISNIK 
s 29. sjednice Školskog odbora održane dana 17. studenoga 2020. godine 

s početkom u 10.00 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 

5. Nikola Bošnjak, Brodsko–posavska županija 

6. 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 28. sjednice Školskog odbora 

2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata s Liste kandidata za 

imenovanje ravnatelja Industrijsko–obrtničke škole 

3. Usvajanje Odluke o imenovanju ravnatelja Industrijsko–obrtničke škole 

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. 

Predsjednik Školskog odbora pozvao je kandidata na natječaju za imenovanje ravnatelja 

Industrijsko–obrtničke škole Luku Mladinovića da se priključi sjednici i predstavi svoj program 

rada za mandatno razdoblje. 

Imenovi kandidat je pozvan na predstavljanje programa pozivom koji mu je upućen dana 5. 

studenoga 2020. godine. 

Kandidat Luka Mladinović odazvao se dostavljenom pozivu za predstavljanje programa, te 

predstavio članovima Školskog odbora svoj program rada za mandatno razdoblje. 

 

Nakon predstavljanja programa rada za mandatno razdoblje, kandidat Luka Mladinović napustio je 

sjednicu. 

 

Ad) 3. 

Predsjednik Školskog odbora je na početku navedene točke dnevnog reda istaknuo sljedeće:  

- Po proceduri predviđenoj Statutom Industrijsko–obrtničke škole, a nakon predstavljanja 

programa rada za mandatno razdoblje kandidata na natječaju za imenovanje ravnatelja 

Industrijsko–obrtničke škole, Školski odbor javnim glasovanjem donosi Odluku o imenovanju 

ravnatelja Industrijsko–obrtničke škole. 

- Školski odbor je zaprimio Zaključke Nastavničkog vijeća, skupa radnika i Vijeća roditelja. 

- Zaključak o stajalištu Nastavničkog vijeća, skupa radnika i Vijeća roditelja je da je Luka 

Mladinović kandidat za ravnatelja Industrijsko–obrtničke škole. 

- Zaključkom o stajalištu obvezuju se članovi Školskog odbora–predstavnici Nastavničkog 

vijeća, skupa radnika i Vijeća roditelja da glasuju kod izbora ravnatelja Industrijsko– 

obrtničke škole prema stajalištu tijela koje ih je imenovalo u Školski odbor. 

Slijedom navedenog, predsjednik Školskog odbora zamolio je članove Školskog odbora da 

javnim glasovanjem iznesu svoja stajališta o kandidatu za ravnatelja Industrijsko–obrtničke 

škole. 

Nakon provedenog javnog glasovanja, utvrđeno je da je kandidat Luka Mladinović dobio šest 

glasova članova Školskog odbora, te je slijedom iznesenog Školski odbor donio sljedeću 

ODLUKU: 

Luka Mladinović imenuje se ravnateljem Industrijsko–obrtničke škole na vrijeme od pet (5) 

godina 

Mandat ravnatelju počinje dana 9. siječnja 2021. godine 

Ova odluka stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja. 

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, 

smatra se da je suglasnost dana.  

 

Ad) 4. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Sjednica zaključena u 10.45 sati. 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 


