
Zaključci s 19. sjednice Školskog odbora održane  26. 4. 2018. 

Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora 
2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa 
3. Suglasnost za izmjenu dijela vodovodne mreže 

 

Zaključak 1. 

Usvojen je zapisnik s  18. sjednice Školskog odbora održane 27. 3. 2018. 

Zaključak 2. 

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). 

Natječaj za nastavnika fizike, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno.  Prijavljena 
dva kandidata od kojih uvjete natječaja ispunjava kandidat iz Požege. Školski odbor nije dao suglasnost 
za zasnivanje radnog odnosa  za  kandidata Aleksandra Mona Macko Puheka, dipl.ing. fizike  iz Požege,  
za radno mjesto nastavnik fizike, neodređeno, nepuno radno vrijeme. 

Školski odbor dao je  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa  za Nenada Zečevića, dipl. ing. kemije   za 

radno mjesto nastavnik fizike, određeno, nepuno radno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na 

temelju natječaja, a najduže 60 dana od dana zasnivanja  radnog odnosa. 

Na prijedlog ravnatelja Školski odbor dao je suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Matijom 

Cejpekom, struč.prv.inž. strojarstva, određeno, puno radno vrijeme, za zamjenu Marije Šemuga, 

nastavnice strukovnih predmeta u zanimanjima iz područja strojarstva, koja je na roditeljskom 

dopustu, do povratka imenovane radnice na rad, odnosno do 30. lipnja 2018. godine (zbog 

neispunjavanja uvjeta iz članka 105. toč. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). 

Zaključak 3. 

Školski odbor dao je suglasnost za izmjenu dijela vodovodne mreže  kod zgrade Tehničke škole Kutina, 

Hrvatskih branitelja 6. 



 

 

 


