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5. sjednica Školskog odbora održana je dana 9. svibnja 2022. u 15,30 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

      1.  Ana Jerbić      1. Iskra Mandarić (opravdala izost.) 

2. Dragana Katunarić     2. Bariša Martić (opravdao izost.)  

3. Mario Petković     3. Slađana Zlatović (opravdala izost.) 

4. Petar Modrić       

 

Ostali nazočni članovi: Jadranka Jeličić, tajnica. 

 

Predsjednika Školskog odbora, Mario Petković  konstatira da  su na sjednici prisutna četiri člana 

Školskog odbora što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.   

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Školskog odbora 

2. Predstavljanje Programa rada za mandatno razdoblje kandidata za imenovanje 

ravnatelja (m/ž) Obrtničke i industrijske graditeljske škole 

3. Zaključci o zauzetim stajalištima Zbora radnika, Nastavničkog vijeća i Vijeća 

roditelja 

4. Odluka o imenovanju ravnatelja  

5. 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 4. sjednice Školskog odbora, a nisu izjavljene niti usmene 

primjedbe.  

Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju sadržaj zapisnika te  predsjednik Školskog odbora 

utvrđuje sljedeći: 

 

Zaključak: Usvojen je zapisnik 4. sjednice Školskog odbora održane dana 27. travnja 2022. 

godine. 

 

Ad 2) Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje za imenovanje ravnatelja (m/ž) 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole – kandidat Anto Vidović, predstavio je svoj Program  

rada za mandatno razdoblje.  

Članovi Školskog odbora postavljali su pitanja vezana za provedbu Programa. Nakon  

predstavljanja  Programa, kandidat Anto Vidović napustio je prostor u kojem je održana sjednica. 

 

Ad 3) Predsjednik, Mario Petković, konstatira da je primio ovjerene i potpisane Zaključke o  

zauzetim stajalištima Zbora radnika, Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja. 

Konstatirano je da su pisani Zaključci o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja 

dostavljeni Školskom odboru.   



 

Predstavnik Vijeća roditelja Bariša Martić, nije prisutan na sjednici zbog smrtnog slučaja u obitelji  

te se Zaključak Vijeća roditelja neće prenijeti kod donošenja Odluke o imenovanju ravnatelja, zbog  

ne nazočnosti predstavnika Vijeća roditelja.  

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe. 

 

Ad 4) Predsjednik Školskog odbora, Mario Petković predlaže da se pristupi donošenju Odluke o  

imenovanju ravnatelja. 

Predsjednik je pročitao Zaključke Povjerenstva o zauzetim stajalištima Nastavničkog vijeća, Vijeća  

roditelja i Zbora radnika prema kojima su navedena tijela zauzela stajališta „ZA“ kandidata Antu  

Vidovića. 

Članovi Školskog odbora iz reda nastavnika  glasali su „ZA“ kandidata Antu Vidovića, članica  

predstavnika radnika glasala je „ZA“ kandidata Antu Vidovića, predstavnica iz reda Osnivača  

glasala je „ZA“ kandidata Antu Vidovića. 

Utvrđeno je da su 4 člana Školskog odbora glasala „ZA“ kandidata Antu Vidovića. 

Nakon provedenog glasovanja,  članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli sljedeći: 

 

Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o imenovanju 

ravnatelja Škole temeljem koje se Anto Vidović, imenuje ravnateljem 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole na vrijeme od 5 godina. Mandat 

ravnatelja počinje s danom 1. rujna 2022. po dobivenoj suglasnosti 

Ministarstva znanosti i obrazovanja. Odluka o imenovanju ravnatelja 

sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad 5) Pod točkom razno nije bilo pitanja i rasprave.  

 

Sjednica je zaključena u 16,12 sati 

 

 

  Zapisničar:                          Predsjednik Školskog odbora: 

 

 

Jadranka Jeličić             Mario Petković, prof.       
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Zagreb, 9. svibnja 2022. 


