
 

Škola za modu i dizajn 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 
KLASA : 003-06/17-01/2 
URBROJ : 251-106-03/1-17-3 
U Zagrebu, 05. travnja 2017. godine 
 
 

I  Z  V  O  D 
 IZ  ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

ODRŽANE 05.04.2017. 
 

 

Sjednica je održana 5. travnja 2017. godine s početkom u 15,00 sati. 
 
Prisutni: O. Kolobarić, I. Stevanov, P. Šimić, A. Čerti, S. Gamulin, B. Ferina, M. Grbić 
Ostali nazočni: Ravnatelj Petar Smajić, tajnik Igor Čaić  
 
Zapisničar: Igor Čaić 
                                             
Na sjednici je utvrđen sljedeći : 
 

D N E V N I  R E D : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole 

3. Donošenje Odluke o sudjelovanju učenika u pokriću dijela materijalnih troškova 

nastavnih vježbi i materijalnih troškova u nastavi u šk. god. 2017./18. 

4. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

5. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 
Školski odbor je donio sljedeće 

 
O  D  L  U  K  E 

 
1. Usvojen je zapisnik sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora. 

 
2. Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole. 

Natječaj će se objaviti u Glasu Slavonije po proteku roka od 7 dana nakon 
dostave teksta natječaja Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport na uvid. 
Tekst natječaja glasi:  

Za ravnatelja  škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete: 

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog 
suradnika u Školi, a koji može biti:  

a) sveučilišni diplomski studij ili  
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  
c) specijalistički diplomski stručni studij,  

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi, 



 

3) najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u 
sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od 
čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim 
ustanovama, 

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih 
dokumenata: 

 životopis 
 domovnicu 
 diplomu o stečenoj stručnoj spremi 
 dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja 

pedagoških kompetencija) 
 dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba bila oslobođena 

obveze polaganja stručnog ispita 
 dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim 

odredbama (potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova i potvrda ili elektronički 
zapis HZMO o radno-pravnom statusu) 

 uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede 
zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka čl.106. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od datuma objave natječaja) 

Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.  

Ravnatelj/ ravnateljica se imenuje na vrijeme od 5 godina.  

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i 
nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom 
dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Škola za modu i dizajn, Prilaz baruna 
Filipovića 30, 10 000 Zagreb, s naznakom  “Natječaj za ravnatelja/ ravnateljicu- ne 
otvarati“. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka 
za podnošenje prijava. 

3. Donosi se Odluka o sudjelovanju učenika u pokriću dijela materijalnih troškova 
nastavnih vježbi i materijalnih troškova u nastavi u šk. god. 2017./18. 
 

4. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme 
do 31.08.2017. godine za: 
Iva Vratić Cindrić- nastavnica TZK, nepuno r.v. 5,5 sati tjedno, odnosno 1,1 sati 
dnevno, 3 sata neposredno u nastavi 
Ivana Škaričić- nastavnica hrvatskog jezika, nepuno r. v. od 8 sati tjedno, 
odnosno 1,6 sati, 4 sata neposredno u nastavi 
 

 
 

 
Sjednica je završena u 16:30 sati. 

 
 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 
 
  Olga Kolobarić, dipl. ing.    


