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INDUSTRIJSKO–OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

EUGENA KUMIČIĆA 55. 

KLASA: 003-06/21-01/02 

URBROJ: 2178/01-16-05-21-01 

Slavonski Brod, 23. lipnja 2021. godine  

 

ZAPISNIK 
s 32. sjednice Školskog odbora održane dana 23. lipnja 2021. 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. Helena Bajić, Vijeće roditelja 

3. Marijana Zarožinski, Nastavničko vijeće 

4. Ivana Jandrić, Nastavničko vijeće 

5. Josip Grgić, Brodsko–posavska županija 

6. Antonija Kovačević, Brodsko–posavska županija 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Nikola Bošnjak, 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 31. sjednice Školskog odbora 

2. Usvajanje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća 

3. Usvajanje Izvješća o zaštiti dostojanstva radnika 

4. Usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti i provođenju preventivnog programa 

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

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 

7. 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 i dopuna Poslovnika o 

radu školskih vijeća kojim se predviđeno održavanje sjednica upotrebom informacijsko– 

komunikacijske tehnologije. 

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

jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

Usvaja se Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća 

Poslovnik 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 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 4. 

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) 5. 

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 2020./2021. 

S obzirom na epidemiološku situaciju tijekom školske godine 2020./2021. sve predviđene 

aktivnosti nisu realizirane.  

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 

2020./2021. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad) 6. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisan dana 27. 

svibnja 2021. godine. 

Natječaj je raspisan za sljedeća radna mjesta: 

1. nastavnik fizike i fotofizike – jedan (1) izvršitelj – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata 

tjedno u nastavi) 

2. nastavnik geografije – jedan (1) izvršitelj – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno 

u nastavi) 

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

radno vrijeme (20 sati tjedno) 

 

Za radno mjesto nastavnik fizike i fotofizike pristigla je jedna (1) molba koja je potpuna i 

podnesena od kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja. 

Kandidat je: Vanja Blažinić, mag. educ. fizike 

Povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima–intervju imenovano je u sastavu: 

1. Marijana Zarožinski, član 

2. Ines Delhusa, član 

3. Tomislav Ćosić, član 

Kandidat Vanja Blažinić nije pristupio razgovoru s kandidatima–intervju, stoga se sukladno 

članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Industrijsko–obrtničke škole 

ne smatra kandidatom.  

 

Za radno mjesto nastavnik geografije pristigle su tri (3) molbe, od kojih jedna ne ispunjava 

formalne uvjete natječaja, dok su dvije (2) potpune i podnesene od kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete natječaja. 

Kandidati su: Monika Šabijan Kušec, mag. geografije i Branimir Kramberger, prof. geografije 

Povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima–intervju imenovano je u sastavu: 

1. Josip Skoko, član 

2. Snježana Birtić, član 

3. Vjekoslav Samardžić, član 

Kandidat Monika Šabijan Kušec nije pristupila razgovoru s kandidatima–intervju, stoga se 

sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Industrijsko–

obrtničke škole ne smatra kandidatom.  

Kandidat Branimir Kramberger pristupio je razgovoru s kandidatima–intervju i zadovoljio na 

razgovoru. 

 

Za radno mjesto domar–kotlovničar (rukovatelj centralnog grijanja) nije pristigla niti jedna 

molba. 

 

Kandidat kojeg ravnatelj predlaže je: 

Branimir Kramberger, prof. geografije za radno mjesto nastavnik geografije. 

Po završetku izlaganja ravnatelja Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

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

za kandidata: 

Branimir Kramberger, prof. geografije za radno mjesto nastavnik geografije. 

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

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

 

Sjednica zaključena u 10.40 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 


