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10. sjednica Školskog odbora održana je dana 24. studenoga 2022. u 8:15 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

1.   Ana Jerbić      1. Dragana Katunarić  

2. Bariša Martić      (opravdala izostanak) 

3.  Iskra Mandarić      

4.   Mario Petković      

5. Petar Modrić 

6.   Slađana Zlatović  

   

Ostali nazočni članovi: Anto Vidović, ravnatelj, Jadranka Jeličić, tajnica i Božana Karl, voditeljica 

računovodstva. 

 

Na sjednici se utvrđuje sljedeći dnevni red:  

 

1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Školskog odbora 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Škole 

3. Prijedlog Financijskog plana za 2023.-2025.  

4. Radni odnosi – zamolba Maje Jaković Šarac 

5. Zahtjev za privremeno korištenje školskog prostora 

6. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

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

nisu  dostavili primjedbe na sadržaj zapisnika 9. sjednice Školskog odbora, a nije bilo niti usmenih 

primjedbi. Slijedom navedenog predsjednik utvrđuje sljedeći: 

 

Zaključak: Usvojen je zapisnik 9. sjednice Školskog odbora održane dana 25. listopada 2022. 

godine. 

 

Ad 2) Ravnatelj navodi da je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dana 21. studenoga 2022. 

elektroničkom poštom dostavio nacrt prijedloga izmjene i dopune statuta koji je potrebno donijeti 

na sjednici Školskog odbora. 

Tajnica navodi kako je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Škole usklađen je s odredbom 

članka 24. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju (NN br. 

69/2022) te dostavljen elektroničkom poštom članovima Školskog odbora. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Donijet je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Obrtničke i industrijske   

graditeljske škole.   

 

 



Ad 3) Prijedlog Financijskog plana za 2023.-2025. prezentirala je voditeljica računovodstva, 

Božana Karl. Rok za usvajanje Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. bio je  31. 

listopada 2022., međutim Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade kasnio je s dostavom limita 

za planiranje financijskog plana. 

Tako limit za 2023. iznosi 233.140,00 Eura, za  2024. iznosi 222.080,00 Eura, a za 2025. iznosi 

224.510,00 Eura. Ukupno planirani prihodi i rashodi za 2023. iznose 1.259.400,00 Eura, a 

projekcije prihoda i rashoda za 2024. iznose 1.249.080,00 Eura i 2025. iznose 1.125.110,00 Eura. 

Planirani vlastiti prihodi za 2023. iznose 23.000,00 Eura. 

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe na izlaganje voditeljice računovodstva te su 

jednoglasno usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Donosi se financijski plan proračunskog korisnika za razdoblje od 2023.-2025.  

 

Ad 4) Ravnatelj navodi da je Maja Jaković Šarac uputila zamolbu kojom traži promjenu tjednog 

radnog vremena i ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme. Njen zahtjev je umanjenje 

od 25%  tjednog zaduženja, što je 40/30 sati tjedno odnosno 22/16,5 sati nastave tjedno. 

Promjena ugovora o radu bila bi od 1. prosinca 2022. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak:  Usvojen je zahtjev Maje Jaković Šarac, mag. ing. građevinarstva, zaposlene na 

radnom mjestu nastavnice strukovnih predmeta za područje rada graditeljstva, za 

promjenu ugovora o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno od 

dana 1. prosinca 2022.  

 

Ad 5) Škola je zaprimila zahtjev Zagrebačkog učilišta ustanove za obrazovanje odraslih, Zagreb, 

Lanište 1e, kojeg zastupa ravnateljica, dr. sc. Ines Mihalj, a za privremeno korištenje školskog 

prostora, jedne klasične učionice br. 11. 

Nakon rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili zahtjev za korištenje prostora 

Škole i donijeli sljedeći:  

 

Zaključak: Školski odbor suglasan je prijedlogom ugovora o davanju na  privremeno korištenje 

školskog prostora, jedne klasične učionice broj 11. Zagrebačkom učilištu ustanovi 

za obrazovanje odraslih, Zagreb, Lanište 1e, kojeg zastupa dr. sc. Ines Mihalj.  

 

Ad 6) Ravnatelj navodi kako ćemo u 2. polugodištu ugostiti Školu za primalje jer se u  njihovoj  

ustanovi izvode građevinski radovi kroz sljedećih godinu i pol dana prema planu. 

Naša Škola će sljedeće polugodište raditi u jutarnjoj smjeni, a Škola za primalje u popodnevnoj  

smjeni. Tijekom prosinca 2022. sastaviti će se izmjene Godišnjeg plana i programa škole vezano  

za organizaciju nastave za naredno vrijeme.       

 

Sjednica je zaključena u 8,50 sati. 

 

   Zapisničar:                        Predsjednika Školskog odbora: 

 

Jadranka Jeličić           Mario Petković, prof.   
_____________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 24. studenoga 2022. 


