
Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 

______________________________________________________________________________ 

 

9. sjednica Školskog odbora održana je dana 25. listopada 2022. u 8:00 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

1.   Bariša Martić      1. Ana Jerbić (oprvdao izost.) 

2. Dragana Katunarić     2. Iskra Mandarić (opravdala izost.) 

3.   Mario Petković      

4. Petar Modrić 

5.   Slađana Zlatović       

 

 

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

 

Na sjednici se utvrđuje sljedeći dnevni red:  

 

1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Školskog odbora 

2. Radni odnosi 

3. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1) Predsjednik Mario Petković  konstatira da članovi Školskog odbora  nisu elektroničkim 

putem  dostavili primjedbe na sadržaj zapisnika 8. sjednice Školskog odbora, a nije bilo niti 

usmenih primjedbi. Slijedom navedenog predsjednik utvrđuje sljedeći: 

 

Zaključak: Usvojen je zapisnik 8. sjednice Školskog odbora održane dana 6. listopada 2022. 

godine. 

 

Ad 2) Ravnatelj navodi kako je Škola  dana 23. rujna 2022. raspisala natječaje za radna mjesta:  

1. nastavnika strukovnih predmeta za područje rada ostalih usluga, 1 izvršitelj na određeno puno 

vrijeme (do odobrenja MZO),    

2. nastavnika strukovnih predmeta za područje rada graditeljstva, 2 izvršitelja na određeno  puno 

radno vrijeme (do odobrenja MZO),  

3. nastavnika engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme  - zamjena za roditeljski 

dopust  

4. spremačice, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje 

5. nastavnika strukovnih predmeta za područje rada strojarstva, 1 izvršitelj na neodređeno puno 

radno vrijeme 

Povjerenstvo je temeljem provedene procjene kandidata donijelo pisano obrazloženo mišljenje. 

Uzimajući u obzir rezultate cjelokupnog postupka procjene kandidata, ravnatelj traži suglasnost 

Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće:  

 



1. Ana Penić, magistar kiparstva i magistru socijalne pedagogije, 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.  Bruna Krstičević, magistra inženjerka arhitekture i urbanizma, na određeno puno radno 

vrijeme od 40 sati tjedno,  na radno mjesto nastavnice strukovnih predmeta za područje rada 

graditeljstva. 

3.  Ana Lalatović, stručna specijalistica inženjerka građevinarstva, na određeno puno radno 

vrijeme od 40 sati tjedno,  na radno mjesto nastavnice strukovnih predmeta za područje rada 

graditeljstva. 
4.  Davor Milanović, profesor engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i 

književnosti, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, zamjena za roditeljski dopust na 

radno mjesto nastavnika engleskog jezika. 

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

radno mjesto spremačice, zamjena za Marinku Leko, spremačicu. 

 

Za nastavnika strukovnih predmeta za područje rada strojarstva učinjena je preraspodjela nastavnih 

predmeta između četiri nastavnika  strukovnih predmeta za područje rada strojarstva do konca 

prvog polugodišta pa je potreba za radnikom poništena putem HZZ. 

 

i prestanak ugovora o radu za: 

  

6.  Lovro Radoš, magistar inženjer brodogradnje, zaposlen kao pripravnik na neodređeno 

puno radno vrijeme na radnom mjestu nastavnika strukovnih predmeta za područje rada strojarstva, 

radni odnos prestaje istekom posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita dana 4. studenoga 

2022. jer nije položio stručni ispit. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak:  Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanje radnog 

odnosa za radnike navedene u točkama 1.-5. i prestanak ugovora o radu za radnika 

navedenog u točki 6.   

 

Ad 3) Ravnatelj navodi da je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, dana 21. listopada 2022.  

godine održao radni sastanak na temu organizacije odgojno obrazovnog rada u drugom  

polugodištu školske godine 2022./2023. Na sastanku je  predloženo da naša Škola ustupi  

prostor „Školi za primalje“ zbog izvođenja građevinskih radova na njihovom prostoru tako da 

očekujemo promjene  u organizaciji nastave u  našoj Školi.   

 

Sjednica je zaključena u 8,50 sati. 

 

   Zapisničar:                        Predsjednika Školskog odbora: 

 

 

Jadranka Jeličić           Mario Petković, prof.    

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 25. listopada 2022. 


