
Zaključci s 11. sjednice Školskog odbora održane  27. 19. 2017. 

Dnevni red: 

1. Verifikacija mandata članova Školskog odbora  - predstavnika iz red osnivača 

2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa 

3. Odluka o korištenju športske dvorane za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture za školsku 

godinu 2017./2018. 

Zaključak 1. 

Rješenjem SMŽ-e u Školski odbor Tehničke škole iz reda predstavnika osnivača imenovani su:  Milivoj 

Babić,  Mirabel  Barić  i  Renato Habek. Obavljena je verifikacija mandata imenovanih članova. 

Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora. 

 

Zaključak 2. 

A/Daje se prethodna suglasnost za  sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme do popune radnih 

mjesta na temelju objavljenog natječaja odnosno suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a 

najduže do 60 dana za sljedeće radnike:    

Nives Ognjan, mag. kemije za radno mjesto nastavnice strukovnih predmeta iz područja kemije 

određeno nepuno radno vrijeme  -  11 sati ukupno tjedno. 

Tamara Arežina, magistra geologije  za  radno mjesto nastavnice geologije, određeno, nepuno radno  

vrijeme  -  11  sati ukupno tjedno. 

Zoran Pucarin, prof. matematike i informatike  za radno mjesto nastavnika matematike i računalstva 

za  još 18 sati ukupno tjedno (ima ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati ukupno tjedno). 

Miroslav Patko,  tehničar za elektrostrojarstvo za radno mjesto suradnik u praktičnoj nastavi u 

zanimanjima iz područja elektrotehnike,  za sate do punog radnog vremena (ima ugovor o radu na 

neodređeno nepuno radno vrijeme 33 sata ukupno tjedno). 

Jožek Babić, IV. st. strojobravar za radno mjesto  suradnik  praktičnoj nastavi u zanimanjima iz područja 

strojarstva, za sate do punog radnog vremena (ima ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme 27 

sati ukupno tjedno). 

B/Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme za 

IVANA JOSIPOVIĆ, struč.spec.inž.elektrotehnike  za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta u 

zanimanjima iz područja elektrotehnike. 

Daje prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme za SINIŠU 

ŠIRONJA, IV. st. strojobravar, za radno mjesto suradnika u praktičnoj nastavi u zanimanjima iz područja 

strojarstva, za zamjenu Antuna  Kiša, koji je na bolovanju, do povratka imenovanog radnika na rad. 

Zaključak 3. 

Donijeta je odluka o uzimanju u zakup – privremeno korištenje  prostora športske dvorane  u 

Športskom centru Kutina za školsku godinu 2017./2018. za potrebe održavanja nastave tjelesne i 

zdravstvene kulture. 

Uvjeti pod kojima se prostor uzima na korištenje uredit će se ugovorom, uz suglasnost Upravnog odjela 

za prosvjetu, kulturu i sport SMŽ-e. 



 


