
Zapisnik 14. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica 

održane u srijedu  29. listopada  2018. godine u 18.00 sati u školskoj knjižnici 

 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: Zoran Dunđer, Mirjana Golubić, Kristina Horvat Vargović, 

Dubravko Milanović, Željana Hrgović-Šolc  i  Inga Rebić-Vampovac 

Odsutni članovi:  Sanja Kirin – opravdano odsutna 

Ostali prisutni: Vladimir Reider ravnatelj škole i Milica Koletić, tajnica škole kao 

zapisničar. 

Predsjednik Školskog odbora Dubravko Milanović (u daljnjem tekstu predsjednik) pozdravio 

je prisutne. Utvrdio je  prisutnost svih članova Školskog odbora i mogu se donositi pravovaljane 

odluke.  

Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  13. sjednice Školskog odbora. Primjedbi 

na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 13. sjednice Školskog odbora. 

Predsjednik je predložio  dopunjen dnevni red s  trećom točkom koju je predložio ravnatelj 

škole. 

1. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  

2. Razno  

Primjedbi nije bilo i predsjednik je pozvao članove na glasovanje o predloženom dnevnom 

redu. Predsjednik je utvrdio da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. 

Otvorio je raspravu po točkama utvrđenog dnevnog reda. 

 

Ad1 ) 

Škola je raspisala natječaj za popunu radnih mjesta  16. listopada 2018. godine. Natječaj je bio 

otvoren  do 24.listopada 2018. godine. Popis kandidata koji su se prijavili na natječaj članovi 

Školskog odbora su dobili s materijalima za ovu sjednicu. 

Ravnatelj škole Vladimir Reider zatražio je  prethodnu suglasnost za zapošljavanje za slijedeće 

kandidate 

1. Nastavnik/ca hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave 

tjedno, određeno vrijeme, najduže do 31. kolovoza 2019.  

 Nataša Nuk Rastović magistra edukacije hrvatskog jezika i 

književnosti 

 

 

2. Nastavnik/ca povijesti, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, 

određeno vrijeme, najduže do 31. kolovoza 2019. 

 Martina Horvat magistra edukacije povijesti 

 

 

3. Nastavnik/ca geografije, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, 

neodređeno vrijeme 

 Oliver Oreščić magistar geografije 

 

4. Nastavnik/ca etike i kulture i etike, nepuno radno vrijeme, 2 sata 

nastave tjedno, određeno vrijeme, najduže do 31. kolovoza 2019. 

 Andrej Malek magistar edukacije filozofije. 

5.    Spremač/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, neodređeno vrijeme  

 Natalie Reider 

 

 

Svi kandidate za koje je zatražio prethodnu suglasnost za zapošljavanje zadovoljavaju uvjete 

natječaja. Za radno mjesto spremačice prijavila se i Ivana Matek Staneković i pozvala se na 

pravo prednosti pri zapošljavanju na osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i članovima njihove obitelji. Nakon razmatranja njezine molbe vidljivo je da se 

kandidatkinja nije pozvala ni na jedan uvjet za prednost pri zapošljavanju jer nema potrebne 

uvjete. 

Predsjednik je otvorio je raspravu za predloženi prijedlog ravnatelja. 

Članovi Školskog obora nisu imali primjedbi i glasovali su jednoglasno za sve kandidate za 

koje je ravnatelj zatražio prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa   

 

 



Ad 2) 

Ravnatelj škole  upoznao je članove Školskog odbora o namjeri škole za uvođenje novog 

programa obrazovanja i to CNC operatera jer se ukazuje potreba za tim zanimanjem. 

Pitanja više nije bilo  

Sjednica je završena u 18.30. 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Školskog odbora:  

 

 

Milica Koletić, dipl. ing.                                                          Dubravko Milanović, dipl. ing. 

 

 

KLASA :003-06/18-01/9 

URBROJ: 2189-35-01-18-2 

Virovitica  29. listopada 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


