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2. sjednica Školskog odbora održana je dana 8. ožujka 2022. u 8,15 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

      1.  Ana Jerbić      1. Slađana Zlatović (opr. izost.) 

2. Dragana Katunarić      

3. Marinko Ljevar 

4. Iskra Mandarić 

5. Bariša Martić       

6. Petar Modrić       

 

Ostali nazočni članovi: Anto Vidović, ravnatelj i Jadranka Jeličić, tajnica. 

 

Predsjednik Školskog odbora, Marinko Ljevar,  konstatira da  je na sjednici prisutno šest članova 

Školskog odbora što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.   

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice Školskog odbora 

2. Radni odnosi 

3. Ponude za sistematski pregled 

4. Razno 

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio predloženi dnevni red. 

 

Ad 1)  Predsjednik Školskog odbora  konstatira da članovi Školskog odbora elektroničkim putem 

nisu dostavili primjedbe na zapisnik 1. sjednice Školskog odbora, a nisu izjavljene niti usmene 

primjedbe.  

Predsjednik Školskog odbora utvrđuje sljedeći: 

 

Zaključak: Jednoglasno je usvojen zapisnik 1. sjednice Školskog odbora održane dana 17. 

veljače 2022. godine. 

 

Ad 2) Škola je raspisala dva natječaja za radna mjesta: nastavnika strukovnih predmeta za područje 

rada ostale usluge na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj i za spremačicu na određeno 

puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje, 2 izvršitelja. Natječaj je raspisan    dana 16. veljače 

2022.  Povjerenstvo je temeljem provedene procjene kandidata donijelo pisano obrazloženo 

mišljenje. Uzimajući u obzir rezultate cjelokupnog postupka procjene kandidata,  ravnatelj je 

zatražio  prethodnu suglasnost Školskog odbora: 

a) za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće:  

 

1. Domagoj Biškup, magistar grafike, na određeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno na 

radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta za područje rada ostale usluge - bez 

odgovarajuće vrste obrazovanja.  

Natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci. 



 

2.  Antonija Gjuraden, NKV radnica, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na 

radno mjesto spremačice, zamjena za Marinku Leko, zaposlenu na radnom mjestu spremačice. 

 

3. Ljubica Majstorović, NKV radnica, na određeno puno radno vrijem od 40 sati tjedno na 

radno mjesto spremačice, zamjena za Anu Pavlečić, zaposlenu na radnom mjestu spremačice. 

 

b) za prestanak radnog odnosa za: 

 

4. Marinka Ljevara, dipl. ing. strojarstva, zaposlenog na radnom mjestu nastavnika 

strukovnih predmeta iz područja rada strojarstva i stručnjaka zaštite na radu dana 31. ožujka 2022. 

godine. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Daje se suglasnost za: 

- zasnivanje radnog odnosa za sljedeće: 

 

1. Domagoj Biškup, magistar grafike, na određeno puno radno vrijeme od  40 

sati tjedno na radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta za područje rada ostale 

usluge - bez odgovarajuće vrste obrazovanja.  

 

2.  Antonija Gjuraden, NKV radnica, na određeno puno radno vrijeme od 40 

sati tjedno, na radno mjesto spremačice, zamjena za Marinku Leko. 

 

3. Ljubica Majstorović, NKV radnica, na određeno puno radno vrijem od 40 

sati tjedno na radno mjesto spremačice, zamjena za Anu Pavlečić 

 

- prestanak radnog odnosa za: 

 

4.  Marinka Ljevara, dipl. ing. strojarstva,  dana 31. ožujka 2022.  

 

 

Ad 3) Ravnatelj navodi kako je Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim 

ustanovama propisana obveza poslodavca osigurati zaposlenicima pravo na sistematski pregled u 

vrijednosti do 500,00 kuna. Dinamiku sistematskih pregleda planira i kontrolira Osnivač. 

Škola je primila četiri ponude: 

 

 Muškarci Žene 

Affidea Poliklinika Sv. Rok 900,00 1.200,00 

Agramlife 650,00 1.070,00 

Poliklinika Drinković 1.800,00 na dalje 1.800,00 na dalje 

Poliklinika Aviva 748,00 1.293,00 

 

Na prijedlog zaposlenika, ravnatelj predlaže ponudu Affidee, Poliklinike Sv. Rok te navodi kako 

su u tijeku pregovori za novi KU i nada se povećanju iznosa za sistematski pregled zaposlenika. 

Sistematski pregled realizirat će se po odobrenim sredstvima Osnivača. 



Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Usvaja se prijedlog ravnatelja za  ponuda za sistematski pregled Affidee Poliklinike 

Sv. Rok, za muškarce  u iznosu 900,00 kuna, a za žene 1.200,00 kuna po odobrenju 

Osnivača.   

 

Ad 4) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

  

Sjednica je zaključena u 8,40 sati 

 

 

  Zapisničar:                          Predsjednik Školskog odbora: 

 

 

Jadranka Jeličić      Marinko Ljevar, dipl. ing. stroj.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 8. ožujka 2022. 


