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___________________________________________________________________________ 

 

3. sjednica Školskog odbora održana je dana 7. travnja 2022. u 8,15 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

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

2. Dragana Katunarić      

3. Mario Petković 

4. Iskra Mandarić 

5. Bariša Martić       

6. Petar Modrić       

 

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

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora, Ana Jerbić,  konstatira da  je na sjednici prisutno šest 

članova Školskog odbora što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.   

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Školskog odbora 

2. a) Izvješće o razrješenju jednog člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika 

b) Izvješće o imenovanju jednog člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika 

3. Verifikacija mandata imenovanog člana Školskog odbora 

4. Izbor predsjednika Školskog odbora 

5. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja 

7. Razno 

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio predloženi dnevni red. 

 

Ad 1)  Zamjenica predsjednika Školskog odbora  konstatira da članovi Školskog odbora 

elektroničkim putem nisu dostavili primjedbe na zapisnik 2. sjednice Školskog odbora, a nisu 

izjavljene niti usmene primjedbe.  

Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju sadržaj zapisnika te zamjenica predsjednika 

Školskog odbora utvrđuje sljedeći: 

 

Zaključak: Usvojen je zapisnik 2. sjednice Školskog odbora održane dana 8. ožujka 2022. 

godine. 

 

Ad 2) a) Marinko Ljevar, dipl. ing. stroj. razriješen je članstva u Školskom odboru iz reda  

nastavnika i stručnih suradnika iz razloga jer je sporazumno raskinuo radni odnos u Školi dana 31. 

ožujka 2022. godine.  

b) Mario Petković, prof. matematike nakon provedenih izbora imenovan je članom školskog 

odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika. 



Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o razrješenju i imenovanju jednog člana 

Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća   te je usvojen  sljedeći: 

 

Zaključak: Izvješće o razrješenju, Marinka Ljevara iz članstava u Školskom odboru i Izvješće 

o imenovanju Maria Petkovića za  člana školskog odbora iz reda nastavnika i 

stručnih suradnika jednoglasno je usvojeno. 

 

Ad 3) Zamjenica Predsjednika Školskog odbora utvrđuje da je Odlukom o imenovanju jednog 

člana školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika  od dana 18. ožujka 2022. godine 

(KLASA: 007-02/22-20/01, URBROJ: 251-279-01-22-1) imenovan Mario Petković, prof. 

matematike, zaposlen u Školi na radnom mjestu nastavnika računalstva i voditelja informatičke 

učionice. Izvršena je provjera identiteta dostavom osobnih podataka. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Izvršena je verifikacija mandata člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika za Maria Petkovića, prof. matematike.  

Mandat članovima Školskog odbora je četiri godine, a teče od dana konstituiranja 

Školskog odbora, 25. ožujka 2021.  

 

Ad 4) Zamjenica predsjednika Školskog odbora predlaže Maria Petkovića za predsjednika  

Školskog odbora. 

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe na prijedlog te je jednoglasno usvojen sljedeći: 

 

Zaključak: Mario Petković imenovan je za predsjednika Školskog odbora Obrtničke i 

industrijske graditeljske škole, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13. 

 

Ad 5) Predsjednik Školskog odbora navodi da Škola ima Pravilnik o provedbi postupaka  

jednostavne nabave usvojen u travnju 2017. godine. Pravilnik je bio usklađen prema uputama  

nadležnog zaposlenika iz Gradskog ureda za javnu nabavu. 

Tajnica navodi da je Škola dana 22. veljače 2022. godine elektroničkom poštom primila putem 

Gradskog ureda upute gradonačelnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kojom je  

zatraženo usklađenje akta o provođenju postupka javne nabave s Odlukom o pravilima, uvjetima i  

postupcima jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17). Pravilnik je usklađen s  

Odlukom  i ugrađena je odredba za projekte sufinancirane od strane EU, a isti je dostavljen  

članovima Školskog odbora elektroničkim putem. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Donesen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

 

Ad 6) Predsjednik Školskog odbora navodi da sadašnjem ravnatelju Škole mandat traje do 31.  

kolovoza 2022. godine te je potrebno provesti postupak imenovanja ravnatelja. 

Temeljem članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  

ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor, a objavljuje se u Narodnim  

novinama i na mrežnim stranicama školske ustanove. 

Školski odbor na sjednici donosi Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja. 

Članovima Školskog odbora elektroničkom poštom dostavljen je prijedlog teksta natječaja i  

Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja. Članovi Školskog odbora suglasni su da  



rok za podnošenje prijava na natječaj bude 8 dana od dana objave natječaja i nisu imali primjedbe  

na prijedlog teksta za natječaj.  

Nakon  rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak:  Školski odbor donio je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja 

(prema tekstu natječaja u prilogu). 

  Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Škole. 

 

Ad 7) Ravnatelj je nazočne obavijestio da će se Državno natjecanje učenika strukovnih škola – 

WorldSkills Croatia 2022. održati od 10.-12. svibnja 2022. Škola je prijavila domaćinstvo za:  

soboslikarstvo i zidarstvo, a na natjecanju će sudjelovati učenici u zanimanjima: zidar, keramičar-

oblagač i monter suhe gradnje. 

 

 

Sjednica je zaključena u 8,45 sati 

 

 

  Zapisničar:                          Predsjednik Školskog odbora: 

 

 

Jadranka Jeličić             Mario Petković, prof.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 7. travnja 2022. 


