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Z A P I S N I K 

sa 41. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 14. studenoga 2016. 
godine u zbornici škole, s početkom u 14:00 sati. 

Prisutni: Anita Cigut, prof., Sanja Busić, prof., Miro Kligl, ing., Marijeta Donat, Sanja Klubička, 

dipl. ing.,  ravnateljica i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka. 

Odsutni: Damir Lneniček, dipl. ing.,  Zlatko Getliher, ing. Stjepan Trkač, dipl. ing. 

Predsjednica Školskog odbora, Anita Cigut otvara 41. 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 određeno/neodređeno radno vrijeme, 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

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

uvid putem e-maila. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o usvajanju zapisnika s 40. sjednice Školskog odbora održane 19. listopada 2016. godine. 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za prijem 

radnika u radni odnos te daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica prvo navodi da je na natječaj za nastavnika/icu engleskog jezika na puno 

neodređeno radno vrijeme je pristiglo pet zamolbi. Nakon uvida u pristiglu dokumentaciju te  

razgovora s kandidatima ravnateljica predlaže da se s Ines Matušin, mag. edukacije filozofije i mag. 

edukacije engleskog jezika i književnosti iz Donjeg Miholjca sklopi ugovor o radu na neodređno 

puno radno vrijeme na radnom mjestu nastavnice engleskog jezika. 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 na neodređeno puno  vrijeme s 

Ines Matušin  iz Donjeg Miholjca na radnom mjestu nastavnice engleskog jezika. 

  

 Nadalje ravnateljica navodi kako su bila u međuvremenu raspisana još dva natječaja. 

Jedan za nastavnika/icu njemačkog jezika jer je nastavnici Mireli Brkić po njezinom zahtjevu 

smanjena satnica u našoj školi jer je dobila određene sate  u Osnovnoj školi u Špišić Bukovici. 
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Pristigla je samo jedna zamolba od Gorana Pihira iz Daruvara koji ne ispunjava uvjete jer je magistar 

primarnog obrazovanja s pojačanim njemačkim jezikom. Pošto je nestručna osoba ravnateljica 

predlaže da se s njim sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme do 5 mjeseci, do zasnivanja radnog 

odnosa na osnovi ponovljenog natječaja. 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 Goranom Pihirom  iz 

Daruvara, na radnom mjestu nastavnika njemačkog  jezika na određeno vrijeme do zasnivanja 

radnog odnosa na osnovi natječaja u roku od pet mjeseci, na  nepuno  radno vrijeme od 6 sati nastave 

tjedno. 

 

 Vezano još za nastavnicu Mirelu Brkić ravnateljica objašnjava članovima Školskog 

odbora kako je ona predavala i hrvatski jezik te je za te sate koji su ostali slobodni prijavila Uredu 

državne uprave BBŽ-a potrebu za zapošljavanje. U obavijesti od Ureda su školi predložili Ivanu 

Tadić Novalić, prof. iz Malih Zdenaca koja još radi u školi u Grubišnom Polju. Ravnateljica predlaže 

da se s njom sklopi ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati nastave tjedno na 

radnom mjestu nastavnice hrvatskog jezika. 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 na neodređeno nepuno  vrijeme 

od 8 sati nastave tjedno s Ivanom Tadić Novalić iz Malih Zdenaca na radnom mjestu nastavnice 

hrvatskoga jezika. 

 

 Ravnateljica navodi radnike koji su radili na ugovor do 60 dana te da  im ugovori ističu. 

 Drugi raspisani natječaj je za radna mjesta: nastavnika/icu strukovnih predmeta iz područja 

računalstva do dobivanja suglasnosti MZO ili najduže do 31. kolovoza 2017.g. na nepuno radno 

vrijeme od 7 sati nastave tjedno ( pristigle su dvije zamolbe, ravnateljica predlaže Ivanu Milić); 

nastavnika/icu povijesti za 2 sata nastave tjedno- zamjena za nastavnicu koja koristi pravo na rad s 

polovicom punog radnog vremena (pristigla je jedna zamolba od Ljubice Buzdum i nju ravnateljica 

predlaže za nastavnicu povijesti); i za nastavnika/icu hrv. jezika za učenike s teškoćama na 

neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata tjedno (pristiglo je tri zamolbe i ravnateljica predlaže 

Ljubicu Buzdum kao nastavnicu hrvatskoga jezika).  

 Od Ureda državne uprave BBŽ-a nakon prijave potrebe za zaposlenicima je došla obavijest u 

kojoj predlažu Romanu Filipan iz Bjelovara, dipl. ing. -  nastavnica kemije i tehnologije zanimanja- 

na nepuno određeno vrijeme, 9 sati nastave tjedno, odnosno 17 sati ukupnog radnog vremena, Jelenu 

Đermanović, mag. educ. math et inf. iz Daruvara- nastavnica matematike, na nepuno određeno 

vrijeme, 6 sati nastave tjedno, odnosno 11 sati ukupnog radnog vremena i Branku Bakić, prof. fiz. 

kulture iz Bjelovara-  nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture- na nepuno određeno vrijeme, 4 sati 

nastave tjedno, odnosno 23 sata ukupnog radnog vremena.  Za nastavnika/icu tjelesne i zdravstvene 

kulture prema novim uputama iz MZO više ne treba suglasnost jer je upražnjeno radno mjesto nakon 

što je Mladen Častek prešao na rad u drugu školu te ravnateljica predlaže da se za te sate s Brankom 

Bakić sklopi ugovor o radu na neodređeno i nepuno radno vrijeme. Ravnateljica nadalje objašnjava 

kako je potrebna suglasnost Školskog odbora za nastavak rada do dobivanja suglasnosti Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, a najduže do 31. kolovoza 2017.g.i za Dražena Prenosila, dipl. ing. iz Kaštela 

Dežanovačkog- nastavnik strukovnih predmeta iz područja prometa i logistike- na nepuno određeno 

radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno, 20 sati ukupnog radnog vremena. 
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 Nakon svih prijedloga za zasnivanje radnih odnosa predsjednica Školskog odbora daje 

prijedloge na glasovanje. 
Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi 

O D L U K U 

  

 o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa: 

1. s Ivanom Milić, mag. inf.  iz Daruvara - nastavnica strukovnih predmeta iz 

informatike- na nepuno određeno radno vrijeme, 7 sati nastave tjedno, a 14 sati 

ukupnog rada tjedno, do dobivanja suglasnosti MZO, a najduže do 31. kolovoza 

2017.g. 

2. s Romanom Filipan iz Bjelovara, dipl. ing. -  nastavnica kemije i tehnologije 

zanimanja- na nepuno određeno vrijeme, 9 sati nastave tjedno, odnosno 17 sati 

ukupnog radnog vremena, do dobivanja suglasnosti MZO, a najduže do 31. kolovoza 

2017.g. 

3. s Jelenom Đermanović, mag. educ. math et inf. iz Daruvara- nastavnica matematike, na 

nepuno određeno vrijeme, 6 sati nastave tjedno, odnosno 11 sati ukupnog radnog 

vremena, do dobivanja suglasnosti MZO, a najduže do 31. kolovoza 2017.g. 

4. s Brankom Bakić, prof. fiz. kulture iz Bjelovara-  nastavnica tjelesne i zdravstvene 

kulture- na nepuno određeno vrijeme, 4 sati nastave tjedno, odnosno 23 sata ukupnog 

radnog vremena, do dobivanja suglasnosti MZO, a najduže do 31. kolovoza 2017.g. 

5. s Draženom Prenosil, dipl. ing. iz Kaštela Dežanovačkog- nastavnik strukovnih 

predmeta iz područja prometa i logistike- na nepuno određeno radno vrijeme, 10 sati 

nastave tjedno, 20 sati ukupnog radnog vremena, do dobivanja suglasnosti MZO, a 

najduže do 31. kolovoza 2017.g. 

6. s Ljubicom Buzdum, prof. iz Daruvara- nastavnica povijesti- na nepuno određeno 

radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno od 10 sati ukupnog rada tjedno, zamjena za 

nastavnicu koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena 

7. s Ljubicom Buzdum, prof. iz Daruvara- nastavnica hrvatskoga jezika za učenike s 

teškoćama na neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata tjedno od 10 sati ukupnog 

rada tjedno 

8. s Branka Bakić, prof. fiz. kulture -  nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture- na nepuno 

neodređeno vrijeme, od 9 sati nastave tjedno, odnosno 23 sata ukupnog radnog 

vremena 

 
AD 3. 

Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da su radovi na parkiralištu pri kraju te da 

slijedi 3. faza obnove krovišta u Zrinskoj ulici. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 14:40 sati. 

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