
 

Škola za modu i dizajn 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 
KLASA : 003-06/17-01/1 
URBROJ : 251-106-03/1-17-3 
U Zagrebu, 22. ožujka 2017. godine 

 
 

I  Z  V  O  D 
 IZ  ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

ODRŽANE 22.03.2017. 
 

 

Sjednica je održana 22. ožujka 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. Izvješće o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

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. Za članove Školskog odbora imenovani su:  
 
A) predstavnici osnivača:       Smilja Gamulin 
                                                Branko Ferina 
                                                Miljenko Grbić 
 
B) iz reda nastavnika i stručnih suradnika:      Olga Kolobarić 
          Irena Stevanov 
 
C) iz reda roditelja      Anita Čerti 
 
D) Radničko vijeće izabralo je    Pericu Šimića 

 
Mandat članovima Školskog odbora traje 4 godine i teče od 22. ožujka 2017. godine. 

 



 

2. Verificirani su mandati članova Školskog odbora. 

 
3. Za predsjednicu Školskog odbora izabrana je Olga Kolobarić, dipl. ing. tekstilne 

tehnologije. 
 
Za zamjenicu predsjednice Školskog odbora izabrana je Irena Stevanov, dipl. ing. 
tekstilne tehnologije. 
 
Mandat predsjednice i zamjenice predsjednice traje 4 godine od dana konstituiranja. 
 
4. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme 

za: 
Iva Vratić Cindrić- nastavnica TZK, nepuno r.v. 5,5 sati tjedno, odnosno 1,1 sati 

dnevno, 3 sata neposredno u nastavi, na određeno vrijeme do zapošljavanja 
temeljem natječaja, a najduže  60 dana od sklapanja ugovora o radu 
Ivana Škaričić- nastavnica hrvatskog jezika, nepuno r. v. od 8 sati tjedno, 
odnosno 1,6 sati, na određeno vrijeme do zapošljavanja temeljem natječaja, a 
najduže  60 dana od sklapanja ugovora o radu 
Dubravka Senjanec, dipl. ing. matematike - nastavnica matematike i računalstva na 

određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice Valentine Kožić, a najduže do 
31.08.2017. godine 
Ana Katana, prof. engleskog jezika i književnosti i prof. talijanskog jezika i 
književnosti- nastavnica engleskog jezika, određeno puno radno vrijeme do 
zapošljavanja temeljem natječaja odnosno povratka sa bolovanja djelatnice Sanje 
Poljarević, a najduže 60 dana od sklapanja ugovora o radu. 
 
Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme 

za:  
Kristinka Vinković- nastavnica kemije, nepuno radno vrijeme, 5 sati tjedno, 

odnosno 1 sat dnevno, 3 sata neposredno u nastavi. 
 

 
 

Sjednica je završena u 16:00 sati. 
 
 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 
 
  Olga Kolobarić, dipl. ing.    


