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Z A P I S N I K 

s 40. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 19. listopada 2016. 
godine u učionici br.13, s početkom u 14:00 sati. 

Prisutni: Anita Cigut, prof., Miro Kligl, ing., Sanja Busić, prof., Damir Lneniček, dipl. ing.,   

Stjepan Trkač, dipl. ing., Marijeta Donat, Sanja Klubička, dipl. ing.,  ravnateljica i Anamarija 

Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka. 

Odsutni: Zlatko Getliher, ing.  

Predsjednica Školskog odbora Anita Cigut otvara 40. sjednicu Školskog odbora, pozdravlja 

prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Prijem radnika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na temelju 

natječaja 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

AD 1. 

 Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik s prethodne sjednice kojeg su svi članovi dobili 

putem e-maila. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o usvajanju zapisnika sa 39. sjednice Školskog odbora održane 30. rujna 2016. godine. 

AD 2. 

            Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda te daje riječ ravnateljici. Ravnateljica 

navodi kako je nakon Obavijesti MZOS-a od 23. rujna 2016.g. prema kojoj za upražnjena radna 

mjesta više nije potrebna prethodna suglasnost Ministarstva, od 01. do 08. listopada bio raspisan 

natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto stručnog 

suradnika edukacijsko- rehabilitacijskog profila, za tajnika te za nastavnika engleskog jezika. 

            Za radno mjesto stručnog suradnika pristiglo je dvije prijave, od kojih jedna kandidatkinja ne 

ispunjava uvjete. Martina Maras koja je poslala prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom 

ispunjava uvjete za radno mjesto stručnog suradnika te ravnateljica predlaže da se s njom sklopi 

ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje  
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi 

O D L U K U 

  

 o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Martinom Maras, mag. rehab. 

educ. na radnom mjestu stručne suradnice edukacijsko- rehabilitacijskog profila na neodređeno puno 

radno vrijeme. 



2 

 

             Za radno mjesto tajnika/ice pristiglo je jedanaest prijava, od kojih svi kandidati ispunjavaju 

uvjete. Ravnateljica predlaže da se s Anamarijom Najdek sklopi ugovor o radu na neodređeno 

vrijeme. Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje  
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi 

O D L U K U 

  

 o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Anamarijom Najdek, dipl. iur. 

na radnom mjestu tajnice na neodređeno puno radno vrijeme. 
 

Za radno mjesto nastavnika/ice engleskog jezika pristiglo je pet prijava, od kojih svi kandidati 
ispunjavaju uvjete. Ravnateljica predlaže članovima Školskog odbora da joj daju vremena za konačni 
odabir, te će kandidata za radno mjesto nastavnika engleskog jezika predložiti na slijedećoj sjednici 
Školskog odbora. Članovi Školskog odbora su se jednoglasno složili s navedenim prijedlogom. 

AD 3. 

Pod ovom točkom ravnateljica navodi kako su prema zamolbi Aktiva strojarstva nabavljena 
nova računala u Zrinskoj ulici. Nadalje, navodi kako je prosvjetna inspekcija izvršila 30. rujna 
nadzor  vezano za ugovor o djelu s dr. med. Željkom Rendićem, te je rješenjem od 04. listopada 
zabranjen njegov rad na temelju ugovora o djelu. Prosvjetna inspektorica je dala prijedlog da s njim 
možemo sklopiti ugovor o dopunsko radu prema čl. 61. Zakona o radu. Raspisali smo natječaj na koji 
se dr. Rendić javio a u međuvremenu smo zatražili potrebnu suglasnost za sklapanje ugovora o 
dopunskom radu od Opće županijske bolnice Požega gdje je dr. Rendić zaposlen. Ravnateljica moli 
Školski odbor za prethodnu suglasnost da se sa Željkom Rendićem, dr. med. sklopi ugovor o 
dopunskom radu za predavanje nastave iz predmeta Prva pomoć u cestovnom prometu na 2 sata 
nastave tjedno.  

Školski odbor jednoglasno daje svoju suglasnost za sklapanjem ugovora o dopunskom radu s 
Željkom Rendićem, dr. med. za predavanje nastave iz predmeta Prva pomoć u cestovnom prometu za 
2 sata nastave tjedno. 

Ravnateljica poziva članove Školskog odbora na obilježavanje Dana škole 03. studenoga 
2016.g. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 14:35 sati 

Zapisničarka:Anamarija Najdek, dipl. iur.     Predsjednica Školskog odbora:Anita Cigut, prof.



3 

 

 


