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______________________________________________________________________________ 

 

6. sjednica Školskog odbora održana je dana 1. lipnja 2022. u 15,30 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

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

2. Dragana Katunarić 

3.   Iskra Mandarić 

4.   Bariša Martić   

5. Mario Petković      

6. Petar Modrić       

 

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

 

Predsjednika Školskog odbora, Mario Petković  konstatira da  je na sjednici prisutno šest članova 

Školskog odbora što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.   

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Školskog odbora 

2. Odluka o oslobađanju  od plaćanja troškova obrazovanja za školsku godinu 

2022./2023. 

3. Radni odnosi 

4. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (prijedlog) 

5. Obavijest o ishodu natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Škole  

6. Zahtjev za izvođenjem eksperimentalnog programa za stjecanje kvalifikacije 

soboslikar ličilac dekorater (440353) prema dualnom modelu obrazovanja za školsku 

godinu 2022./2023. 

7. 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 5. 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 5. sjednice Školskog odbora održane dana 9. svibnja 2022. 

godine. 

 

Ad 2) Temeljem točke XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini  

2022./2023. definira se naknada za povećane troškove obrazovanja. Slijedom navedenog 

predloženo je da se učenici naše Škole potpuno oslobode obveze plaćanja povećanih troškova  

obrazovanja. 



Na upit članice Školskog odbora mora li se donositi odluka ako  se radi o oslobađanju od plaćanja. 

Tajnica navodi da je u Odluci o upisu učenika u I. razrede srednje škole u školskoj godini  

2022./2023. točci XIX. stavku 3. propisano da škola može potpuno ili djelomično osloboditi  

učenike od obveze plaćanja troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi  

Školsko odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.   

Članovi Školskog odbora nisu imali druge primjedbe   na prijedlog i jednoglasno su usvojili  

sljedeći: 

 

Zaključak: Usvojen je prijedlog Odluke da se učenici oslobode plaćanja troškova obrazovanja  

za školsku godinu 2022./2023.  

 

Ad 3) Predsjednik Školskog odbora  navodi da nastavnicima i stručnim suradnicima temeljem 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ugovor o radu prestaje s navršenih 65 

godina života i 15 godina mirovinskog staža. Slijedom navedenog u ovoj školskoj godini  

odnosno 31. kolovoza 2022. godine, ugovor o radu prestaje:  

 

1.  Davorinu Grgiću, dipl. ing. arh., nastavniku strukovnih predmeta iz područja graditeljstva i 

2. Mirku Marinkoviću, dipl. ing. stroj., nastavniku strukovnih predmeta za područje rada 

strojarstva. 

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

 

Zaključak: Nastavnicima Davorinu Grgiću, dipl. ing. arh. i Mirku Marinkoviću, dipl. ing. 

strojarstva, ugovor o radu prestaje dana 31. kolovoza 2022. godine. 

 

Ad 4) Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti stupio je na snagu 23. travnja 2022. godine  

temeljem kojeg je Škola u obvezi donijeti opći akt kojim će urediti postupak unutarnjeg  

prijavljivanja nepravilnosti te imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika. 

Naša Škola koja ima više od 50 zaposlenika, a Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti donijela je još 2019. godine. Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti na 

drugačiji i opsežniji način propisuje obveze vezane uz postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti, 

stoga je obvezno donijeti novi opći akt i staviti izvan snage postojeći. 

Predsjednik navodi da su svi članovi elektronskim putem dobili prijedlog Pravilnika o postupku 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te predlaže raspravu. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Usvaja se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. 

 

Ad 5) Predsjednik Školskog odbora obavijestio je nazočne članove o ishodu natječajnog postupka 

za imenovanje ravnatelja Škole. Naime, temeljem raspisanog natječaja za imenovanje ravnatelja 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Zagreb, objavljenog u Narodnim novinama broj 45 i na 

mrežnoj stranici Škole  dana 13. travnja 2022. godine, Školski odbor Obrtničke i industrijske 

graditeljske škole na sjednici održanoj dana 9. svibnja 2022. godine donio je Odluku o imenovanju 

ravnatelja Obrtničke i industrijske graditeljske škole kojom se  

 

1. ANTO VIDOVIĆ, dipl. teolog imenuje  ravnateljem Obrtničke i industrijske graditeljske 

škole, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 na vrijeme od pet  (5) godina, a mandat ravnatelja 

počinje 01. rujna 2022. godine. 



 

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja na Odluku o imenovanju ravnatelja Obrtničke 

i industrijske graditeljske škole nije uskraćena u roku od 15 dana od 10. svibnja 2022.  dana dostave 

zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnatelja Obrtničke i industrijske graditeljske 

škole te se sukladno članku 127. stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi       (Narodne novine  broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  126/12, 

94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) smatra da je suglasnost dana. 

 

Slijedom navedenog Odluka o imenovanju  Ante Vidovića ravnateljem Obrtničke i industrijske 

graditeljske škole od 9. svibnja 2022. (KLASA: 007-04/22-04/05, URBROJ: 251-279-08-22-1) 

stupila je  na snagu istekom  15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću ministru.   

 

Ad 6) Predsjednik konstatira da su članovi Školskog odbora elektroničkim putem zaprimili pisani  

prijedlog zahtjeva za nastavak izvođenja eksperimentalnog programa za stjecanje kvalifikacije 

soboslikar ličilac dekorater (440353) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru 

Osobne, usluge zaštite i druge usluge u trogodišnjem trajanju obrazovanja za školsku godinu 

2022./2023. Škola je dužna zatražiti nastavak obrazovanja od  Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Nakon provedene rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost i utvrdili 

sljedeći: 

 

Zaključak:   Školski odbor Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Zagreb, daje odobrenje za 

nastavak izvođenja eksperimentalnog programa za stjecanje kvalifikacije soboslikar 

ličilac dekorater (440353) prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom 

sektoru Osobne, usluge zaštite i druge usluge u trogodišnjem trajanju obrazovanja 

za školsku godinu 2022./2023. 

 

Ad 7) Ravnatelj je nazočne obavijestio o rezultatima Državnog natjecanja na kojima su polučeni  

sljedeći rezultati: zidari i keramičari-oblagači osvojili su 1. mjesto, a monteri suhe gradnje 3.  

mjesto. Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana odvijaju se obrane završnih radova učenika, a svečana  

dodjela svjedodžbi održati će se 14. lipnja 2022. godine u 17,30 sati u kino dvorani Graditeljske  

tehničke škole.  

 

Sjednica Školskog odbora okončana je u 16,30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Školskog odbora: 

 

Jadranka Jeličić       Mario Petković, prof. 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 1. lipnja 2022. 


