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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/17-01/46 

URBROJ: 2178/01-16-07-17-2 

 

 

ZAPISNIK 

s 46. sjednice Školskog odbora održane dana 21. lipnja 2017. godine  

s početkom u 10.00 sati u knjižnici škole 

 

 

Sjednicu je sazvala: Snježana Birtić, predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Snježana Birtić, predstavnik radnika škole 

2. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

3. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

4. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

5. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Pavo Funarić, Vijeće roditelja 

2. Andrea Čmelješević, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Luka Mladinović – ravnatelj  

2. Krunoslav Daković – tajnik 

 

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 45. sjednice 

2. Usvajanje prijedloga odluke o dopuni djelatnosti Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod 

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 

 

Na prijedlog predsjednice Školskog odbora dnevni red sjednice dopunjen točkom 7. koja glasi: 

7 Usvajanje zahtjeva radnika za sufinanciranjem autorskog djela 

Dosadašnja točka 7. postaje točka 8. 

 

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. 

Tajnik škole upoznao je članove Školskog odbora s potrebom dopune djelatnosti škole na način da se u 

djelatnost škole uvodi posredovanje pri zapošljavanju učenika. 

Navedena potreba dopune djelatnosti pokrenuta je na inicijativu osnivača škole, Brodsko – posavske 

županije a povodom raskida sporazuma o posredovanju pri zapošljavanju učenika između Tehničke škole 

Slavonski Brod i ostalih srednjih škola Brodsko – posavske županije. 

Po završetku izlaganja tajnika Škole nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno 

donio slijedeću ODLUKU: 

Usvaja se prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod na 
način da se uvodi dopunski predmet poslovanja – djelatnosti koji glasi: 
dopunski predmet poslovanja – djelatnosti: posredovanje pri zapošljavanju učenika 
Ovaj prijedlog Odluke stupa na snagu danom donošenja 
Ovaj prijedlog Odluke dostavit će se osnivaču škole Brodsko – posavska županija radi dobivanja 
prethodne suglasnosti te izmjene osnivačkog akta, temeljem članka 91. stavak 3. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
 

Ad 3. 

Pročitano je izvješće psihologinje Samardžija Josipe o stanju sigurnosti i mjerama zaštite prava učenika. 

Samardžija Josipa zaposlena na radnom mjestu psiholog imenovana je 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.). 

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 čitanja izvješća 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) 4. 

Pročitano je izvješće psihologinje Samardžija Josipe o zaštiti dostojanstva radnika u kojem je 

konstatirano da nije bilo slučajeva povrede zaštite dostojanstva radnika. 

Po završetku čitanja izvješća 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. 

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 (NN 13/14.). 

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

sportskih društava (NN 13/14.), voditelj Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ podnosi Školskom 

odboru izvješće o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ za školsku godinu 2016./2017. 
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U izvješću se navodi: 

U školskoj godini 2016./2017. provedene su sljedeće sportske aktivnosti: 

1. mali nogomet – voditelj Živković Nenad 

2. škola plivanja – voditelj Živković Nenad 

3. stolni tenis – voditelj Džakula Vedran 

4. odbojka – voditelj Džakula Vedran 

5. cross trčanje – voditelji Adelsberger Goran, Živković Nenad, Džakula Vedran 

 

Odziv učenika na navedene sportske aktivnosti bio je izvan svih očekivanja. 

Na početku školske godine 2016./2017. organizirano je prvenstvo škole u malom nogometu. 

Natjecanje u malom nogometu provedeno je tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog 2016. godine. 

Na osnovu tog natjecanja izabrana je školska reprezentacija. 

Školska reprezentacija sudjelovala je na gradskom natjecanju gdje je osvojila prvo mjesto. 

Na županijskom natjecanju reprezentacija je osvojila treće mjesto. 

Tijekom godine provedena je škola plivanja na gradskim bazenima u kojoj je sudjelovalo 10 učenika škole 

koji su uspješno svladali program. 

Stolnotenisači su sudjelovali na županijskom natjecanju gdje su osvojili treće mjesto. 

Tijekom školske godine provedeno je natjecanje u odbojci. 

Školska cross ekipa sudjelovala je na županijskom natjecanju u cross trčanju. 

Isto tako cross ekipa sudjelovala je na crossu Sportskih novosti u Zagrebu. 

Učenici s teškoćama u razvoju sudjelovali su na državnom natjecanju koje je održano u Poreču. 

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“. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad) 6. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisani dana 11. svibnja 2017. 

godine. 

Natječaj je raspisan za radno mjesto: 

Nastavnik njemačkog jezika - određeno puno radno vrijeme 
Nastavnik strojarske grupe predmeta – određeno nepuno radno vrijeme 
Na natječaj za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika prijavile su se dvije kandidatkinje od kojih 

jedna ispunjava uvjete natječaja.  

Na natječaj za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta prijavila su se dva kandidata od kojih 

jedan ispunjava uvjete natječaja.  

Za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika ravnatelj je odlučio da ne predloži niti jednog kandidata iz 

razloga što se odsutna radnica vraća na rad dana 1. srpnja 2017. godine stoga nema svrhe predlagati 

kandidata.  

Kandidat za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta kojeg ravnatelj predlaže: 

Margeta Tomislav, dipl. ing. strojarstva. 

Po završetku izlaganja ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Industrijsko – obrtničkoj školi 
Slavonski Brod za kandidata: 
Margeta Tomislav, dipl. ing. strojarstva, za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 7. 

Dana, 20. lipnja 2017. godine radnik Krijan Željko podnio je zahtjev Školskom odboru za odobrenjem 

sufinanciranja izrade zbirke pjesama čiji je on autor. 

U svom zahtjevu radnik navodi da bi za završavanjem svog stvaralačkog rada bilo potrebno tiskati 

navedeno djelo u tiskari što iziskuje određena financijska sredstva. 

Nadalje, radnik navodi da se u potpunosti odriče autorskih prava na svoje djelo koje bi nosilo naziv „Zrno 

pijeska“. 

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

donio sljedeću ODLUKU: 

Usvaja se zahtjev radnika Krijan Željka za sufinanciranjem izrade zbirke pjesama „Zrno pijeska“ 
Zbirka pjesama vodit će se kao vlasništvo škole i pohranit će se u knjižnici škole, te će služiti u 
nastavi hrvatskog jezika. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad) 8. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica zaključena u 10.40 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

 

 

 


