
 25. sjednica Školskog odbora  
 

25. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 30. kolovoza 2016. godine 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 
 

Ad 1.) Ovjera zapisnika 24. sjednice Školskog odbora od 9. lipnja 2016. godine. 
 

Bez rasprave i primjedbi 24. sjednice Školskog odbora od 9. lipnja 2016. godine ovjerovljen je 
jednoglasno. 
 

Ad 2.) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole (KLASA: 602-
03/15-02/05, URBROJ: 2198-1-74-15-1 od 8. veljače 2016.).  
 

ODLUKA 
1. Donosi se Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole od 8. veljače 2016. 

(KLASA: 602-03/15-02/05, URBROJ: 2198-1-74-15-1), čiji ukupni tekst čini sastavni dio ove odluke. 
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole iz točke 1. ove odluke 

objavljuje na oglasnoj ploči Škole i stupa na snagu osmoga dana od dana objave. 
 

Ad 3.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po natječaju od 16. 
kolovoza 2016. godine. 

ZAKLJUČAK 
Daje se suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa, na neodređeno 

vrijeme, po natječaju objavljenom 16. kolovoza 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Tehničke škole, za 
 

 Martu Medić, magistru edukacije matematike i informatike, na radno mjesto nastavnice 
Matematike - pripravnice, na nepuno radno vrijeme 10 sati nastave tjedno i pripadajuću 
količinu ukupnog radnog vremena, s početkom rada od 1. rujna 2016. godine. 

 

Ad 4.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa radnika do 60 dana  i 
na neodređeno vrijeme s nastavnicom koja u Školi ustanovi imaju zasnovan radni odnos na neodređeno 
nepuno radno vrijeme (povećanje norme). 
 

ZAKLJUČAK 
Daje se suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa: 
1) na neodređeno vrijeme, bez natječaja – povećanje norme za 2 sata poslova razrednika  

 Marie-Claire Bešlić, dipl. ing. građ., koja u Školi ima zasnovan radni odnos na neodređeno 
nepuno radno vrijeme, a sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 3. Zakon o odgoju i obrazovanju 
u osnovnoj i srednjoj školi, s početkom rada od 1. rujna 2016. godine s normom 11/21, 21/40, 4,2/8 
 

2) na određeno vrijeme, najduže do 60 dana za: 
 Gorana Marinkovića, stručni pristupnik elektrotehnike, na radno mjesto strukovnog učitelja – 

pripravnika, puno radno vrijeme, s početkom rada od 1. rujna 2016. godine (zbog odlaska u 
starosnu mirovinu Nevena Peroša) 

 Martu Medić, magistru edukacije matematike i informatike, na radno mjesto nastavnice 
Matematike - pripravnice, na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno i 
pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena, s početkom rada od 1. rujna 2016. godine 

 Šimu Šimičevića, prof. geografije, na radno mjesto prof. geografije, nepuno radno vrijeme: 
17/22, 31/40, 6,2/8, s početkom rada od 9. rujna 2016. godine (zbog komplikacija u trudnoći 
Ane Šimičević). 

 

Ad 5.) Odlučivanje o Polugodišnjem financijskom izvještaju za razdoblje 1.1.2016.-30.6.2016. 
 

ODLUKA 
1. Donosi se Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2016. -30. 6.2016.  
2. Ova odluka prilaže se uz Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2016. -30. 6.2016. 


