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ZAPISNIK SA 6. ELEKTRONSKE SJEDNICE  

ODRŽANE 14.09.2017. 

 

Predsjednica Školskog odbora sazvala je na temelju čl. 11. st. 5. Poslovnika o radu 

Školskog odbora elektronsku sjednicu radi potrebe žurnog i neodgodivog djelovanja, 

odnosno donošenja nekih odluka. 

Na sjednicu su se odazvali: O. Kolobarić, I. Stevanov, A. Čerti, S. Gamulin, M. Grbić. 

Školski odbor može donositi pravno valjane odluke. 

Članovima Školskog odbora  je pojašnjeno kako je Školi potrebna prethodna 

suglasnost za zasnivanje radnih odnosa. 

Naime, djelatnica Katarina Latinović, zaposlena na poslovima strukovnog učitelja 

praktične nastave odjevne tehnologije na neodređeno puno radno vrijeme, dana 

04.09.2017. godine podnijela je zahtjev da joj se zbog njezine starosne dobi i 

mogućnosti kvalitetnog obavljanja radnih zadataka omogući smanjenje dnevnog 

radnog vremena sa punog na nepuno radno vrijeme, odnosno sa 8 sati dnevno na 

6,5 sati dnevno. 

Djelatnica Suzana Lencur, zaposlena na poslovima strukovnog učitelja strukovno-

teorijskih predmeta i praktične nastave obućarstva na neodređeno puno radno 

vrijeme, dana 12.09.2017. godine podnijela je zahtjev da joj se zbog pronalaska 

novog zaposlenja omogući smanjenje dnevnog radnog vremena sa punog na nepuno 

radno vrijeme, odnosno sa 8 sati dnevno na 4 sata dnevno. 

Ugovorom o radu od dana 01. rujna 2017. godine na određeno vrijeme do 15 dana, 

zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, prema ovlaštenjima ravnatelja sukladno 

članku 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na radnom 

mjestu nastavnice općeobrazovnih predmeta- tjelesne i zdravstvene kulture na 

određeno nepuno radno vrijeme od 5,5 sati tjedno, odnosno 1,1 sati dnevno, 3 sata 

neposredno u nastavi, zaposlena je Iva Vratić Cindrić. Ugovor o radu ističe dana 

16.01.2017. godine. 

Djelatnica Kristinka Vinković je u Školi zaposlena na radnom mjestu nastavnice 

općeobrazovnih i strukovno- teorijskih predmeta- kemije na neodređeno nepuno 

radno vrijeme od 20 sati tjedno, odnosno 4 sata dnevno.  

Zbog povećanja opsega posla, potrebno je sklopiti dodatni ugovor o radu na 

određeno nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno, odnosno 0,4 sati dnevno do 

zaprimanja suglasnosti MZO koja je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najdulje 60 

dana od sklapanja ugovora o radu. 
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Djelatnica Tea Bliznac je u Školi zaposlena na radnom mjestu nastavnice 

općeobrazovnih predmeta- povijesti i geografije na neodređeno nepuno radno 

vrijeme od 24 sata tjedno, odnosno 4,8 sati dnevno. 

Zbog povećanja opsega posla, potrebno je sklopiti dodatni ugovor o radu na 

određeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno, odnosno 1,4 sati dnevno do 

zaprimanja suglasnosti MZO koja je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najdulje 60 

dana od sklapanja ugovora o radu. 

Nadalje, djelatnici Dubravki Senjanec, zaposlenoj na poslovima nastavnice 

općeobrazovnih i strukovno- teorijskih predmeta- matematike i računalstva na 

određeno puno radno vrijeme radi zamjene djelatnice Valentine Kožić dana 

31.08.2017. godine istekao je ugovor o radu. 

Djelatnica Janja Iveković, zaposlena na poslovima nastavnice strukovno-teorijskih 

predmeta -glazbene umjetnosti na određeno nepuno radno vrijeme od  7 sati tjedno, 

odnosno 1,4 sata dnevno,koja je bila na zamjeni za djelatnicu Ivanu Jerković, nije 

imala potrebnu stručnu spremu za obavljanje poslova nastavnika glazbene kulture te 

smo sukladno čl. 21. st. 2. Pravilnika o radu bili dužni ponoviti natječaj. 

Djelatnica Maja Dadić Žeravica, zaposlena na poslovima stručnog suradnika- 

pedagoga na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, 4 sata dnevno, 

koristi pravo na porodiljni dopust te je potrebno zaposliti zamjenu. 

Obzirom na navedeno, dana 25. kolovoza 2017. godine raspisali smo natječaje za: 

 • Nastavnik/ca strukovno- teorijskih predmeta- matematike i računalstva , 1 

izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  

• Nastavnik/ca strukovno-teorijskih predmeta- glazbene umjetnosti, 1 

izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno, odnosno 1,4 sata 

dnevno; 

• Stručnog suradnik/ca- pedagoga, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno 

vrijeme od 20 sati tjedno, 4 sata dnevno 

Na natječaj za nastavnika/icu strukovno- teorijskih predmeta- matematike i 

računalstva pristiglo je 5 prijava. 

Nakon provedenog natječaja i razgovora s kandidatima, za radno mjesto nastavnice 

strukovno- teorijskih predmeta- matematike i računalstva na određeno puno radno 

vrijeme izabrana je Maja Očko Šunjić, magistra računarstva i matematike. 

Na natječaj za nastavnika/icu strukovno-teorijskih predmeta- glazbene 

umjetnosti pristiglo je 7 prijava. 
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Nakon provedenog natječaja i razgovora s kandidatima, za radno mjesto nastavnika 

strukovno-teorijskih predmeta- glazbene umjetnosti na određeno nepuno radno 

vrijeme izabran je Željko Špoljarić, profesor glazbene kulture. Kandidat ima 

položen stručni ispit za učitelja glazbene kulture. 

Na natječaj za stručnog suradnik/ca- pedagoga pristigle su 34 prijave. 

Nakon provedenog natječaja i razgovora s kandidatima, za radno mjesto stručne 

suradnice- pedagoga na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je Iva Sokić, 

magistra pedagogije. Kandidatkinja ima položen stručni ispit za stručnog suradnika 

pedagoga. 

Slijedom navedenog, od Školskog odbora se moli prethodna suglasnost za: 

- sklapanje Aneksa ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenicom 

Katarinom Latinović, zaposlenoj na poslovima strukovnog učitelja praktične nastave 

odjevne tehnologije, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 32,5 sati tjedno, 

odnosno 6,5 sati dnevno, 22 sata neposredno u nastavi. 

- sklapanje Aneksa ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenicom 

Suzanom Lencur, zaposlenoj na poslovima strukovnog učitelja strukovno-teorijskih 

predmeta i praktične nastave obućarstva, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 

20 sati tjedno, odnosno 4 sata dnevno. 

- zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za: 

Iva Vratić Cindrić- nastavnica općeobrazovnih predmeta- tjelesne i zdravstvene 

kulture na određeno nepuno radno vrijeme od 7,5 sati tjedno, odnosno 1,5 sati 

dnevno, do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja, a najduže 60 dana od 

sklapanja ugovora o radu 

Kristinka Vinković- nastavnica općeobrazovnih i strukovno- teorijskih predmeta- 

kemije na određeno nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno, odnosno 0,4 sati dnevno 

do zaprimanja suglasnosti MZO koja je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najdulje 

60 dana od sklapanja ugovora o radu. 

Tea Bliznac- nastavnica općeobrazovnih predmeta- povijesti i geografije na 

određeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno, odnosno 1,4 sati dnevno do 

zaprimanja suglasnosti MZO koja je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najdulje 60 

dana od sklapanja ugovora o radu. 

Maja Očko Šunjić- nastavnica općeobrazovnih i strukovno- teorijskih predmeta- 

matematike i računalstva bez položenog stručnog ispita, određeno puno radno 

vrijeme do povratka na rad djelatnice Valentine Kožić. 
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Željko Špoljarić- nastavnik strukovno-teorijskih predmeta -glazbene umjetnosti,  

određeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno, odnosno 1,4 sata dnevno, do 

povratka na rad djelatnice Ivane Jerković. 

Iva Sokić- stručna suradnica- pedagog, određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati 

tjedno, 4 sata dnevno, do povratka na rad djelatnice Maje Dadić Žeravice. 

Jednoglasno je donijeta 

ODLUKA 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa i to za: 

- sklapanje Aneksa ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenicom 

Katarinom Latinović, zaposlenoj na poslovima strukovnog učitelja praktične nastave 

odjevne tehnologije, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 32,5 sati tjedno, 

odnosno 6,5 sati dnevno, 22 sata neposredno u nastavi. 

- sklapanje Aneksa ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenicom 

Suzanom Lencur, zaposlenoj na poslovima strukovnog učitelja strukovno-teorijskih 

predmeta i praktične nastave obućarstva, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 

20 sati tjedno, odnosno 4 sata dnevno. 

- zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za: 

Iva Vratić Cindrić- nastavnica općeobrazovnih predmeta- tjelesne i zdravstvene 

kulture na određeno nepuno radno vrijeme od 7,5 sati tjedno, odnosno 1,5 sati 

dnevno, do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja, a najduže 60 dana od 

sklapanja ugovora o radu 

Kristinka Vinković- nastavnica općeobrazovnih i strukovno- teorijskih predmeta- 

kemije na određeno nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno, odnosno 0,4 sati dnevno 

do zaprimanja suglasnosti MZO koja je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najdulje 

60 dana od sklapanja ugovora o radu. 

Tea Bliznac- nastavnica općeobrazovnih predmeta- povijesti i geografije na 

određeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno, odnosno 1,4 sati dnevno do 

zaprimanja suglasnosti MZO koja je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najdulje 60 

dana od sklapanja ugovora o radu. 

Maja Očko Šunjić- nastavnica općeobrazovnih i strukovno- teorijskih predmeta- 

matematike i računalstva bez položenog stručnog ispita, određeno puno radno 

vrijeme do povratka na rad djelatnice Valentine Kožić. 

Željko Špoljarić- nastavnik strukovno-teorijskih predmeta -glazbene umjetnosti,  

određeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno, odnosno 1,4 sata dnevno, do 

povratka na rad djelatnice Ivane Jerković. 
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Iva Sokić- stručna suradnica- pedagog, određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati 

tjedno, 4 sata dnevno, do povratka na rad djelatnice Maje Dadić Žeravice. 

 

Zapisničar                                                                   Predsjednica Školskog odbora 

Igor Čaić                                                                               Olga Kolobarić, dipl. ing. 


