OBRTNIČKA ŠKOLA
Vladimira Nazora 9
35 000 Slavonski Brod
KLASA: 602-03/17-01/24
URBROJ: 2178/01-17-17/80
U Slavonskom Brodu, 26. siječnja 2017. godine

ZAPISNIK
sa dvadeset i treće sjednice Školskog odbora Obrtničke škole održane 26. siječnja 2017.
godine u 18:15 sati u Maloj sali Obrtničke škole

Predsjednica Školskog odbora Kristina Klinc sazvala je sjednicu Školskog odbora. Na
sjednicu su nazočni svi članovi Školskog odbora: Renata Lucić, Mirela Đaković, Robert
Čabraja, Božo Janković, Martina Lemaić, Krešimir Grubanović i predsjednica Kristina Klinc.
Sjednici su prisutni i ravnatelj Škole Josip Miklaušić, voditeljica računovodstva Željka Vilić i
tajnica Ankica Lopojda. Predsjednica Školskog odbora pozdravila je prisutne i predložila
sljedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Školskog odbora
2. Usvajanje Financijskog izvješća za 2016. godinu
3. Davanje ravnatelju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa
4. Različito
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1)
Zapisnik sa dvadeset i druge sjednice Školskog odbora dostavljen je članovima uz poziv na
današnju sjednicu. Predsjednica Kristina Klinc pozvala je članove Školskog odbora da se
izjasne o prihvaćanju Zapisnika. Nije bilo primjedbi na zapisnik Školskog odbora te je
jednoglasno donesena sljedeća
Odluka
usvaja se Zapisnik sa dvadeset i druge sjednice Školskog odbora Obrtničke škole
Ad 2)
Predsjednica Školskog odbora zamolila je voditeljicu računovodstva Obrtničke škole,
gospođu Željku Vilić, da pojasni Financijsko izvješće za 2016. godinu. Financijsko izvješće
za 2016. godinu dobili su također i svi članovi Školskog odbora. Voditeljica računovodstva
objasnila je da su nam za prošlu godinu uplaćeni svi računi, te da smo u 2017. godinu prenijeli
nešto novčanih sredstava. Rashodi nam se razlikuju u odnosu na prošlu godinu s obzirom na

broj nastavnika, odnosno radnika kojima je isplaćena Jubilarna naknada. Prihodi se dijele na
vlastite i prihode Županije Brodsko-posavske, a tekuće pomoći, su sredstva koja se odnose na
mentorstvo za pripravnike te troškovi za prilagođeni prijevoz jedne učenice. Nakon kraće
diskusije i pojašnjenja ravnatelja Josipa Miklaušić, donesena je sljedeća
Odluka
usvaja se Financijsko izvješće o poslovanju Obrtničke škole, Vladimira Nazora 9, Slavonski
Brod, za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine
Ad 3)
Pod točkom tri dnevnog reda ravnatelj Škole pojasnio je da je nastavnica engleskog jezika
Helena Brdarić sa 16. siječnjem 2017. godine prešla na rad u drugu Školu. Budući da je
počelo drugo obrazovno razdoblje na njeno mjesto morali smo zaposliti novu nastavnicu na
određeno vrijeme do 15 dana. Iz Hrvatskog zavod za zapošljavanje poslali su nam samo
jednog kandidata, kojeg smo i zaposlili. Potrebna je stoga suglasnost za zasnivanje radnog
odnosa do 60 dana, odnosno do povratka nastavnice koje je na roditeljskom dopustu.
Nadalje, Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Slavonskom
Brodu, od 21. prosinca 2016. godine, a koje je postalo pravomoćno 13. siječnja 2017. godine
našem radniku Milanu Dasović, na radnom mjestu spremača, priznato je pravo na invalidsku
mirovinu. Na njegovo radno mjesto zaposlili smo novog radnika također na 15 dana, a sada bi
trebala suglasnost za novi ugovor do 60 dana dok ne dobijemo suglasnost Ministarstva
znanosti i obrazovanja, odnosno dok ne provedemo natječaj za navedeno radno mjesto.
Nakon kraće diskusije donesen je sljedeći
Zaključak
daje se ravnatelju Josipu Miklaušić prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa do 60
dana sa sljedećim radnicima:
1. Marijom Rakuljić, nastavnicom engleskog jezika, na određeno puno radno vrijeme
2. Jasminkom Sulić, spremačicom, na određeno puno radno vrijeme
Ad 4)
Pod točkom različito tajnica Škole obavijestila je članove Školskog odbora da je stupio na
snagu novi Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN
broj 3/2017) i Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 7/2017) te je nužno uskladiti Statut
Obrtničke škole sa navedenim izmjenama. Pročitala je navedene izmjene te objasnila sam
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole. Kad Školski Odbor prijedlog usvoji tražiti
ćemo prethodnu suglasnost Županijske skupštine, a potom isti ide na usvajanje Školskom
odboru. Nakon što su članovi Školskog odbora iznijeli svoje prijedloge na izmjene i dopune
Stauta Obrtničke škole jednoglasno je donesena sljedeća

Odluka
Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna statuta Obrtničke škole, Vladimira Nazora 9, Slavonski
Brod, koji je usklađen s novim Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje
pedagoških mjera (NN broj 3/2017) i Odlukom o proglašenju zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 7/2017), a koji će se
dostaviti Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije radi dobivanja prethodne
suglasnosti.

Budući da su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica Školskog odbora zaključena je u
19:10 sati.

Zapisnik vodila:
Ankica Lopojda
tajnica Škole

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Obrtničke škole
Kristina Klinc

