
ZAPISNIK 

Sa dvadesetprve sjednice Školskog odbora Srednje škole Blato održane 18. studenog 2019. godine u 19 

sati u prostorijama škole. 

Nazočni:      

Tonči Andrijić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ante Žuvela                                                                                                                                                          

Borka Petković                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tončica Farac                                                     

Jure Cetinić                                                                                                             

Ivana Anić 

Branka Sardelić 

Sjednici su nazočni ravnatelj i tajnica škole kao zapisničar. Nakon što je predsjednik Školskog odbora 

konstatirao da je nazočna natpolovična većina članova Školskog odbora tj. svi članovi, prešlo se na 

raspravu. Predložen je sljedeći Dnevni red: 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s dvadesete sjednice 

2. Odluka o davanju suglasnosti za prijem novih djelatnika 

3. Tekuća problematika 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1/ Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2/ Ravnatelj je izvijestio nazočne o molbama koje su pristigle na natječaje za zasnivanje radnog 
odnosa za nastavnike stručnih predmeta strojarstva (puno radno vrijeme), elektrotehnike(nepuno radno 
vrijeme) te hrvatskog i talijanskog jezika (nepuno radno vrijeme). Novim Pravilnikom o  načinu i postupku 

zapošljavanja te vrednovanju kandidata, osigurava se jednaka dostupnost javnoj službi pod jednakim 

uvjetima svim kandidatima za zapošljavanje u Školi. Prije raspisivanja natječaja potrebno je izvršiti 

prijavu potrebe za radnikom Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na propisanom 

obrascu, a nakon što Ured obavijesti Školu da u evidenciji nema odgovarajuće osobe za popunu 

upražnjenog radnog mjesta Škola može raspisati natječaj. 

Ravnatelj imenuje posebno Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje koje ima 

tri člana, u pravilu, iz reda radnika Škole koji imaju potrebno obrazovanje i stručno znanje vezano za 

utvrđivanje znanja, sposobnosti i vještina kandidata u postupku natječaja. Ravnatelj ne može biti član 



Povjerenstva s pravom glasa, niti mogu biti članovi Školskog odbora ili djelatnici škole koji su u krvnom 

srodstvu s osobama koje su predali molbu na natječaj. Imenovana su tri povjerenstva  i to: 

1. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na radno mjesto profesora 

hrvatskog i talijanskog jezika s članovima: Marijana Nadilo, profesor hrvatskog i talijanskog 

jezika, Petrana Dovijanić, profesor engleskog i latinskog jezika i književnosti, Jakica Dragičević, 

pedagog (predsjednik povjerenstva) i ravnatelj Ivo Gavranić. 

2. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na radno mjesto profesora 

stručnih predmeta elektrotehnike s članovima: Valerija Biliš, profesor informatike (zamjenica 

Perice Bačića, prof. elektrotehničke grupe predmeta i predsjednik povjerenstva), Nikola Curać, 

profesor strojarske grupe predmeta, Jakica Dragičević, pedagog i ravnatelj Ivo Gavranić. 

3. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za  zapošljavanje na radno mjesto profesora 

stručnih predmeta strojarstva s članovima: Valerija Biliš, profesor informatike (zamjenica Perice 

Bačića, prof. elektrotehničke grupe predmeta), Nikola Curać, profesor strojarske grupe predmeta i 

predsjednik povjerenstva, Jakica Dragičević, pedagog i ravnatelj Ivo Gavranić. 

Na natječaj za hrvatski i talijanski pristigle su dvije molbe i obje udovoljavaju uvjetima natječaja, Ivana 

Anić i Jelena Stipković, koje su pozvane na testiranje i to 8. studenog 2019. godine na pisanje eseja, a 

sljedeći tjedan od 11.11.2019.-15.11.2019. se odrađuje nastavni sat. Međutim Jelena Stipković je 

11.11.2019. poslala mail na školu u kojem odustaje od daljnjeg testiranja, tako da je ostala samo molba 

Ivane Anić koja se predlaže Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme, 

nepuna norma, 5 sati tjedno ( 3 sata hrvatski jezik i 2 sata talijanski): 

Na natječaj za elektrotehničku grupu predmeta pristigle su dvije molbe, Vinko Rubeša i Božo Matković. 

Oba kandidata udovoljavaju uvjetima natječaja, tako da su i oni obavješteni o testiranju u školi, ali  je 

kandidat Božo Matković odbio testiranje tako da je ostao kandidat Vinko Rubeša koji je predložen 

Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, nepuno radno vrijeme.   

I na natječaj za strojarsku grupu predmeta također su pristigle dvije molbe, Marijo Brajković i Teodor 

Šeparović, ali kandidat Teodor Šeparović ne udovoljava uvjetima natječaj (VSŠ) te je članovima Školskog 

odbora predložen Marijo Brajković za zasnivanje radnog odnosa na puno radno vrijeme s probnim rokom 

od 3 mjeseca. 

Ivana Anić, član Školskog odbora je napustila sjednicu za vrijeme glasovanja o ovoj točci dnevnog reda 

jer se o njenoj molbi glasuje. Ostali članovi Školskog odbora su jednoglasno prihvatili ovu točku dnevnog 

reda, te je Ivana Anić pozvana da se vrati na sjednicu.    

  
Ad 3/ Ravnatelj je izvijestio nazočne o štrajku na kojeg djelatnici škole imaju pravo, sutra je štrajk u 

cijeloj Hrvatskoj u osnovnim i srednjim školama, a kako se najavljuje štrajk se produžuje do ispunjenja 

zahtjeva, a kako će se odrađivati ostaje na odluci Ministarstva. Dani štrajka koji su plaćeni će se odrađivati 

u nenastavne dane prema Odluci Županije Dubrovačko-neretvanske. 

Projekt Erasmus + ide prema planu, vratili su se naši učenici iz Španjolske zadovoljni s odrađenom 

praktičnom nastavom u Sevilli, a sada je u pripremi odlazak naših učenika u Dansku također na 

odrađivanje stručne prakse. 

CNC tokarilica je dobila novi program, kupljena je nova pametna ploča, a i županija će donirati školi 

20.000,00 kn za opremu do kraja ove kalendarske godine. 

 

Nakon kraće rasprave  sjednica je završila u 19,45 h.       

 

Predsjednik Školskog odbora:                                                                              Zapisničar:                                          

Ante Žuvela, prof. savjetnik                                                                       Marela Donjerković, prof.     


