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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/19-01/08 

URBROJ: 2178/01-16-05-19-02 

 

ZAPISNIK 
s 20. sjednice Školskog odbora održane dana 29. listopada 2019. godine 

s početkom u 9.00 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. Josip Grgić, Brodsko – posavska županija 

5. Helena Bajić, Vijeće roditelja 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

2. 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 19. sjednice 

2. Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o početku postupka javne nabave kamiona za edukaciju 

učenika 

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 postupkom javne nabave koji škola 

pokreće s ciljem nabave kamiona za obuku vozača. 

Vrijednost kamiona procijenjena je na iznos iznad 200.000,00 kuna stoga se sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi mora provesti postupak javne nabave. 

Postupak javne nabave provodi stručno povjerenstvo koje imenuje Školski odbor. 

Barem jedan član stručnog povjerenstva mora imati važeći certifikat u području javne nabave. 

Odluku o početku postupka javne nabave kamiona za edukaciju učenika Školski odbor usvojio 

je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine, KLASA: 003-06/19-01/07, URBROJ: 

2178/01-16-05-19-07. 

Zbog promijenjenih okolnosti potrebno je izvršiti izmjenu Odluke na način da se promijeni član 

stručnog povjerenstva. 

Stoga, ravnatelj predlaže izmjenu odluke na način da se u stručno povjerenstvo imenuje Josip 

Bašić umjesto Maje Gačić Dimić. 

Josip Bašić ima važeći certifikat iz područja javne nabave kao i Maja Gačić Dimić. 

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

Ovom odlukom mijenja se Odluka o početku postupka javne nabave kamiona za obuku vozač 

za javnog naručitelja Industrijsko – obrtnička škola procijenjene vrijednosti veće od 

200.000,00 kuna bez PDV – a, KLASA: 003-06/19-01/07, URBROJ: 2178/01-16-05-19-07. 

Točka 3. Odluke iz prethodnog stavka mijenja se i glasi: 

U stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave imenuju se: 

 Davor Friščić 

 Josip Bašić 

 Vjekoslav Samardžić 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 3. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisan dana 20. 

rujna 2019. 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. suradnik u nastavi strojarske grupe predmeta – jedan (1) izvršitelj – neodređeno puno radno 

vrijeme 

4. nastavnik poduzetništva – jedan (1) izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno 

u nastavi) – do 30. lipnja 2020. godine 

5. nastavnik poslovnog komuniciranja – jedan (1) izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme (1 

sat tjedno u nastavi) – do 30. lipnja 2020. godine 

6. nastavnik hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme (10,5 sati 

tjedno u nastavi) – do 30. lipnja 2020. godine 

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

određeno puno radno vrijeme – zamjena odsutne radnice 

8. nastavnik električnih instalacija – jedan (1) izvršitelj – određeno nepuno radno vrijeme (2 

sata tjedno u nastavi) – do 30. lipnja 2020. godine  
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Za radna mjesta nastavnik fizike i fotofizike pristigle su dvije molbe od kojih je jedna potpuna i 

ispunjava natječajne uvjete. 

Za radna mjesta nastavnik poslovnog komuniciranja i poduzetništva pristigle su četiri molbe od 

kojih su tri potpune i ispunjavaju natječajne uvjete. 

Za radno mjesto suradnik u nastavi strojarske grupe predmeta pristiglo je osam molbi od kojih 

je jedna potpuna i ispunjava natječajne uvjete. 

Za radno mjesto stručni suradnik, stručnjak edukacijsko – rehabilitacijskog profila pristiglo je 

pet molbi od koji je jedna potpuna i ispunjava natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik električnih instalacija pristigla je jedna molba koja ne ispunjava 

natječajne uvjete. 

Za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika pristiglo je devet molbi od kojih je šest potpuno 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 putem web stranice škole pozvani na 

razgovor s kandidatima – intervju. 

Kandidat za radno mjesto nastavnik fizike i nastavnik fotofizike pismeno je odustao od prijave 

na natječaj, stoga se razgovor s kandidatima – intervju za radna mjesta nastavnik fizike i 

fotofizike nije održao. 

Kandidat za radno mjesto stručni suradnik, stručnjak edukacijsko – rehabilitacijskog profila 

pismeno je odustao od prijave na natječaj, stoga se razgovor s kandidatima – intervju za radno 

mjesto stručni suradnik, stručnjak edukacijsko – rehabilitacijskog profila nije održao. 

Na razgovor s kandidatima – intervju određenog za 15. listopada 2019. godine kandidat za 

radno mjesto suradnik u nastavi strojarske grupe predmeta pristupio je razgovoru s 

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

zapošljavanja Industrijsko – obrtničke škole na istom zadovoljio. 

Na razgovor s kandidatima – intervju određenog za 15. listopada 2019. godine kandidati za 

radna mjesta nastavnik poduzetništva i poslovnog komuniciranja pristupili su razgovoru s 

kandidatima – intervju. 

Na provedenom razgovoru s kandidatima – intervju kandidat Ivica Kolakovski ostvario je 

najveći broj bodova. 

Na razgovor s kandidatima – intervju određenog za 16. listopada 2019. godine pristupio je 

samo kandidat Anja Ravlić i sukladno članku 13. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku 

zapošljavanja Industrijsko – obrtničke škole na istom zadovoljio. 

Kandidati koje ravnatelj predlaže su: 

Marina Zirdum, dipl. ing. strojarstva za radna mjesta nastavnik fizike i fotofizike. 

Tomislav Mesić, alatničar za radno mjesto suradnik u nastavi strojarske grupe predmeta. 

Ivica Kolakovski, dipl. oec. za radna mjesta nastavnik poduzetništva i poslovnog komuniciranja. 

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

Tea Čarapović, mag. primarnog obrazovanja za radno mjesto stručni suradnik, stručnjak 

edukacijsko – rehabilitacijskog profila. 

Za radno mjesto nastavnik električnih instalacija ravnatelj nikoga ne predlaže. 
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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 

Slavonski Brod za kandidate: 

Marina Zirdum, dipl. ing. strojarstva za radna mjesta nastavnik fizike i fotofizike. 

Tomislav Mesić, alatničar za radno mjesto suradnik u nastavi strojarske grupe predmeta. 

Ivica Kolakovski, dipl. oec. za radna mjesta nastavnik poduzetništva i poslovnog 

komuniciranja. 

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

Tea Čarapović, mag. primarnog obrazovanja za radno mjesto stručni suradnik, stručnjak 

edukacijsko – rehabilitacijskog profila. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 4. 

Pod točkom razno ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora s projektom Regionalni centar 

kompetentnosti koji treba postati mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja. 

Pored nositelja Tehnička škola Slavonski Brod u projekt će se uključiti i Industrijsko – obrtnička 

škola Slavonski Brod, Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška, te Elektrotehnička i 

ekonomska škola Nova Gradiška. 

Ukupna predviđena ulaganja u projekt iznose 80.000.000,00 kuna. 

 

Povodom obilježavanja 25. godišnjice Obrtničke komore Brodsko – posavske županije 

dodijeljena su priznanja i nagrade. 

Industrijsko – obrtničkoj školi Slavonski Brod dodijeljena je zlatna medalja suradnje. 

 

 

 

 

Sjednica zaključena u 9.30 sati. 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 


