
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA       

GRADITELJSKA ŠKOLA  

Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 

 

KLASA: 003-06/16-01/03 

URBROJ: 251-279-02-16-7 

Zagreb, 12. travnja 2016. 

 

Na temelju članka 118. stavka 2. alineje 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 

86/12., 126/12.- pročišćeni tekst,  94/13. i  152/14) i članka 29. stavka 2. točke 8. alineje 2. 

Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor, na 4. sjednici održanoj dana 

12. travnja 2016. donio je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 
Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja i zasnivanjem radnog odnosa temeljem članka 

107. stavka 10. alineje 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za: 

 

1. Branimira Mamića, keramičara-oblagača na neodređeno puno radno vrijeme od 40 

sata tjedno ili 8 sati dnevno, odnosno 32 sata praktične nastave tjedno na radno mjesto 

suradnika u nastavi s učenicima iz predmeta praktična nastava u zanimanju keramičar 

oblagač 

 

te zasnivanjem radnog odnosa na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, 

do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 

60 dana za 

 

2. Ivanu Pavlić, struč.spec.ing.aedif., na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odnosno 

8 sati dnevno, odnosno 22,5 sati nastave tjedno iz skupine strukovnih predmeta iz područja 

graditeljstva i pripadajuće količine ukupnog radnog vremena na radno mjesto nastavnice 

strukovnih predmeta iz područja graditeljstva u zamjeni za oboljenog nastavnika Davorina 

Grgića, dipl.ing.arh. 

 

i   

 

3.  Gordanu Barlović, prodavačicu i komercijalisticu,   na određeno puno radno vrijeme 

od 40 sati tjedno, odnosno 8 sata dnevno na radno mjesto spremačice u zamjeni za oboljelu 

spremačicu Anu Pavlečić. 

 

 

 

           Predsjednik Školskog odbora: 

 

                Enes Subašić, dipl.ing.stroj. 

 

 

 

 

 



 

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA       

GRADITELJSKA ŠKOLA  

Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 

 

KLASA: 003-06/16-01/03 

URBROJ: 251-279-02-16-8 

Zagreb, 12. travnja 2016. 

 

Na temelju članka 118. stavka 2. alineje 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 

86/12., 126/12.- pročišćeni tekst,  94/13. i  152/14) i članka 29. stavka 2. točke 5. alineje 4. 

Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor, na 4. sjednici održanoj dana 

12. travnja 2016. donio je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 
Zaposlenici iznad 50 godina starosti u 2016. godini uputit će se na sistematski pregled u 

vrijednosti od 500,00 kuna u  AgramLife osiguranja d.d. 

 
 

Predsjednik Školskog odbora: 

 

                Enes Subašić, dipl.ing.stroj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA       

GRADITELJSKA ŠKOLA  

Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 

 

KLASA: 003-06/16-01/03 

URBROJ: 251-279-02-16-9 

Zagreb, 12. travnja 2016. 

 

Na temelju članka 118. stavka 2. alineje 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 

86/12., 126/12.- pročišćeni tekst,  94/13. i  152/14) i članka 29. stavka 2. točke 3. alineje 5. i 

6. Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor, na 4. sjednici održanoj 

dana 12. travnja 2016. donio je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 
Usvojene su dopune Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog  kurikuluma za 

2015./2016. za izvanučioničku nastavu za staklare i dimnjačare. 

 
 

Predsjednik Školskog odbora: 

 

                Enes Subašić, dipl.ing.stroj. 

 

 


