ZAPISNIK
sa 43. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 23. prosinca 2016.
godine u uredu ravnateljice, s početkom u 12:00 sati.
Prisutni: Anita Cigut, prof., Sanja Busić, prof., Miro Kligl, ing., Damir Lneniček, dipl. ing., Zlatko
Getliher, ing. Stjepan Trkač, dipl. ing., Marijeta Donat, Sanja Klubička, dipl. ing., ravnateljica, Ana
Miota, računovotkinja i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka.
Predsjednica Školskog odbora, Anita Cigut otvara 43. sjednicu Školskog odbora, pozdravlja
sve prisutne, utvrđuje da su prisutni svi članovi Školskog odbora te predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Prijem radnika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na temelju
natječaja,
3. Rebalans Financijskog plana za 2016.g.,
4. Usvajanje Financijskog plana za 2017.g.
5. Usvajanje Plana nabave za 2017.g.
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice kojeg su svi članovi dobili na
uvid putem elektronske pošte. Član Školskog odbora Stjepan Trkač uložio je primjedbu na zapisnik s
prethodne sjednice
Školski odbor sa šest glasova
usvaja zapisnik s 42. sjednice Školskog odbora održane 12. prosinca 2016. godine.
AD 2.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za prijem
radnika u radni odnos na temelju natječaja, te daje riječ ravnateljici.
Ravnateljica navodi da je nastavnik Milan Kljaić podnio zahtjev za sporazumni prestanak
ugovora o radu zbog odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. Uredu državne uprave BBŽ-a smo
prijavili potrebu za zapošljavanje. U obavijesti koju su nam poslali nije bili tehnološkog viška te smo
13. prosinca 2016.g. raspisali natječaj za nastavnika/cu strojarske skupine predmeta na neodređeno i
puno radno vrijeme. Na natječaj je pristiglo pet zamolbi. Od pet kandidata samo dvoje ispunjavaju
uvjete za zapošljavanje a to su Željko Varga, dipl. ing. strojarstva i Ana Babić, magistra inženjerka
strojarstva, oboje iz Daruvara. Ravnateljica navodi kako je s njima obavila razgovor. Nakon
rasprave predsjednica Školskog odbora pita ravnateljicu koga predlaže za zapošljavanje. Ravnateljica
navodi kako je njezin prijedlog Ana Babić. Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na
glasovanje.
Školski odbor, sa pet glasova za i dva glasa protiv, donosi
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ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i puno vrijeme s
Anom Babić, magistrom inženjerkom strojarstva iz Daruvara na radnom mjestu nastavnice strojarske
skupine predmeta
AD 3.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Rebalans Financijskog plana za 2016.g.
Svi članovi su dobili na uvid prijedlog rebalansa Financijskog plana.
Daje riječ računovotkinji Ani Miota koja navodi da je potrebno donijeti rebalans
Financijskog plana za 2016.g. zbog povećanih prihoda i rashoda. Nakon rasprave predsjednica
Školskog odbora daje prijedlog rebalansa na usvajanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju rebalansa Financijskog plana za 2016.g.

AD 4.

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: usvajanje Financijskog plana za 2017.g.
Svi članovi su dobili na uvid prijedlog Financijskog plana. Daje riječ računovotkinji koja obrazlaže
stavke Financijskog plana za 2017.g. Navodi kako su povećana osnovna sredstva zbog nabave
kamiona i automobila za Auto školu. Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora daje prijedlog
Financijskog plana za 2017.g. na usvajanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana za 2017.g.

.
AD 5.

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Plan nabave za 2017. g. kojeg su svi
članovi dobili na uvid. Računovotkinja navodi kako je Plan nabave za 2017.g. usklađen s
Financijskim planom za 2017.g. Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora daje prijedlog Plana
nabave za 2017.g. na usvajanje
Školski odbor jednoglasno donosi
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ODLUKU
o usvajanju Plana nabave za 2017.g.

AD 6.

Pod točkom Razno član Zlatko Getliher imao je pitanje za ravnateljicu vezano za energetsku
učinkovitost zgrade. Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, ravnateljica poziva članove Školskog
odbora na prigodni domjenak odmah poslije sjednice u Zrinsku ulicu.

Predsjednica zaključuje sjednicu u 13:00 sati.

Zapisničarka:

Predsjednica Školskog odbora:

Anamarija Najdek, dipl. iur.

Anita Cigut, prof.
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