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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/16-01/35 

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

 

ZAPISNIK 

s 35. sjednice Školskog odbora održane dana 29. lipnja 2016. godine  

s početkom u 13.00 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvala: Snježana Birtić, predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Snježana Birtić, predstavnik radnika škole 

2. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

3. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

4. Andrea Čmelješević, Brodsko – posavska županija 

5. Pavo Funarić, Vijeće roditelja 

6. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Luka Mladinović – ravnatelj  

2. Krunoslav Daković – tajnik 

3. Josipa Antunović, psihologinja 

 

Predsjednica Školskog odbora konstatirala 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 34. sjednice 

2. Usvajanje izvješća o zaštiti dostojanstva radnika 

3. Usvajanje izvješća o stanju sigurnosti i provođenju preventivnog programa 

4. Usvajanje izvješća o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

5. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

7. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 1. 

Predsjednica Školskog odbora pitala je prisutne imaju li primjedaba na zapisnik s prethodne 

sjednice. 

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

Psihologinja Josipa Antunović podnijela je izvješće o zaštiti dostojanstva radnika. 

Ista je imenovana osobom ovlaštenom za zaprimanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu 

dostojanstva radnika odlukom KLASA: 003-05/15-02/01, URBROJ: 2178-16-01-15, sukladno članku 

134. stavak 2. Zakona o radu (NN 93/14.) i članku 59. stavak 1. Kolektivnog ugovora za 

zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14.). 

Psihologinja je izvijestila da nije bilo pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva radnika.  

Po završetku izlaganja Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 

Usvaja se izvješće o zaštiti dostojanstva radnika 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 3. 

Psihologinja Josipa Antunović podnijela je izvješće o stanju sigurnosti i provođenju preventivnog 

programa u školi. 

Ista je imenovana osobom ovlaštenom za postupanje u slučajevima povrede prava učenika 

odlukom KLASA: 003-05/14-02/01, URBROJ: 2178-16-01-14, sukladno članku 5. 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 (NN 132/13.). 

U izvješću se navodi da su provedena individualna savjetovanja s učenicima, da se provodi 

zdravstveni odgoj, radionice s učenicima na izradi plakata i panoa. 

Ostvarena je dobra suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, CISOK – om… 

2.f) razredni odjel sudjelovao je u akciji prikupljanja starih udžbenika. 

Tijekom školske godine 2015./2016. dogodio se jedan slučaj nasilja gdje su poduzete mjere 

sukladno podzakonskim propisima. 

Po završetku izlaganja Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 

Usvaja se izvješće o stanju sigurnosti i provođenju preventivnog programa 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 4. 

Predsjednica Školskog odbora pročitala je izvješće voditelja Školskog sportskog društva ”Hrvatski 

sokol”, prof. Živković Nenada koji zbog obveza nije mogao nazočiti sjednici. 

Uz pomoć stručnih suradnika škole koje su putem ankete koja je organizirana u školskoj godini 

2015./2016. a kojom se isprofilirao interes učenika provedene su sljedeće sportske aktivnosti: 

1. mali nogomet – voditelj Živković Nenad 

2. stolni tenis – voditelj Džakula Vedran 

3. cross trčanje – voditelj Adelsberger Goran 

Odziv učenika na navedene sportske aktivnosti bio je izvan svih očekivanja što predstavlja jasan 

pokazatelj da su učenici željni sportskih aktivnosti koje osim što poboljšavaju opće zdravstveno 

stanje promiču natjecateljski duh. 

Na početku školske godine 2015./2016. organizirano je prvenstvo škole u malom nogometu. 

Natjecanje u malom nogometu provedeno je tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog 2015. 

godine. 

Na osnovu tog natjecanja izabrana je školska reprezentacija. 

Školska reprezentacija sudjelovala je na gradskom natjecanju gdje je kroz dva kruga natjecanja 

osvojila drugo mjesto. 

Stolnotenisači su se plasirali na regionalno natjecanje gdje su osvojili treće mjesto. 

Školska cross ekipa sudjelovala je na CROSSU Sportskih novosti u Zagrebu. 

Sve sportske aktivnosti provođene su petkom u vremenskom periodu od 12.00 sati do 14.00 sati. 
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Po završetku izlaganja Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 

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

2015./2016. 

Izvješće iz točke 1. ove odluke temelji se na planiranju i organizaciji provođenja izvannastavnih 

školskih sportskih aktivnosti 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 5. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisan dana 1. lipnja 

2016. godine kojim je škola potraživala radnika za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta u 

zanimanju fotograf i autolakirer na neodređeno vrijeme. 

Na natječaj se prijavilo 5 kandidata od kojih niti jedan ne ispunjava natječajne uvjete. 

Kandidat kojeg ravnatelj predlaže: 

Nastavnik stručnih predmeta (10 sati tjedno u nastavi) – Antonia Buruš Margeta, dipl. ing. grafičke 

tehnologije. 

Po završetku izlaganja Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

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

Slavonski Brod za kandidata: 

Nastavnik stručnih predmeta (10 sati tjedno u nastavi) – Antonia Buruš Margeta, dipl. ing. grafičke 

tehnologije.  

S gore navedenim kandidatom ravnatelj škole sklopiti će ugovor o radu sukladno zakonskim 

odredbama 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 6. 

S obzirom da je domar škole nepredviđeno odsutan s rada zbog bolovanja potrebno je zasnovati 

radni odnos s radnikom do provedbe natječajnog postupka. 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, a najduže do 60 dana. 

Kandidat kojeg ravnatelj predlaže je: 

Mario Živić, pomoćni kuhar i slastičar, za radno mjesto domar 

Na temelju prijedloga ravnatelja škole, Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

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

Slavonski Brod za: 

Mario Živić, pomoćni kuhar i slastičar, za radno mjesto domar 

S gore navedenim kandidatom ravnatelj škole sklopiti će ugovor o radu sukladno zakonskim 

odredbama 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 7. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Sjednica zaključena u 13.45 sati. 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

 

 

 


