
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA       

GRADITELJSKA ŠKOLA  

Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 

 

KLASA: 003-06/16-01/03 

URBROJ: 251-279-02-16-18 

Zagreb, 14. rujna 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 9. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. donio je 

sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 
Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja i zasnivanjem radnog odnosa na određeno vrijeme, kad 

obavljanje poslova ne trpi odgodu, ali ne dulje od 60 dana za:  

   

1. Krešimira Bikića, mag. teologije   na određeno  nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno i 2 

sata razredničkih poslova)  od 11 sati tjedno odnosno 2,2 sata dnevno  na radno mjesto 

vjeroučitelja katoličkog vjeronauka.  

 

2. Ivanu Pavlić, VSS,  struč.sped.ing.aedif. na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) 

od 40 sati tjedno odnosno 8 sati dnevno na radno mjesto nastavnice strukovnih predmeta iz 

područja graditeljstva  u zamjeni za oboljelog nastavnika Dubravka Čorića, dipl.ing.arh. 

 

3. Marina Pelivana, VSS, mag.cin. na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) od 40 

sati tjedno ili 8 sati dnevno na radno mjesto nastavnika TZK u zamjeni za oboljenog nastavnika 

TZK, Zvonimira Franjića, prof. 

 

Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja za otkazom ugovora o radu s ponudom izmjenjenog 

ugovora o radu za sljedeće nastavnike: 

 

4. Željka Totha, dipl. inž. rudarstva i dipl. informatičara, zaposlenog na radnom mjestu 

nastavnika računalstva na neodređeno nepuno radno vrijeme od 32,5 sati tjedno ili 6,5 sati dnevno.  

 

Nastavniku  se nudi sklapanje novog izmjenjenog ugovora o radu na radnom mjestu nastavnika 

računalstva na neodređeno nepuno radno vrijeme od 11 sati nastave tjedno, 2 sata razredništva  i 2 sata 

održavanje računala odnosno 27 sati tjedno, odnosno 5,4 sata dnevno od dana 15. rujna 2016. godine.  

 

5. Ivicu Franceschia, prof. fizičke kulture, zaposlenog na radnom mjestu nastavnika TZK na 

neodređeno puno radno vrijeme. 

 

Nastavniku se nudi sklapanje novog izmjenjenog ugovora o radu na radnom mjestu nastavnika TZK  

na neodređeno nepuno radno vrijeme od 12 sata nastave tjedno i 2 sata razredništva  i 2 sata špotrskog 

kluba odnosno 29 sata tjedno, odnosno 5,8 sati dnevno od dana 15. rujna 2016. godine. 

 

 

 

           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: 251-279-02-16-19 

Zagreb, 14. rujna 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 11. alineje 1. 

Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor, na 9. sjednici održanoj dana 

14. rujna 2016.  potvrdio je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 
Marinu Bagariću, rođenom 18.8.1999. godine u Zagrebu, odobrava se upis u 1. razred u 

šk.god. 2016./2017. za zanimanje: autolakirer. 

 

 

   

 

           Predsjednik Školskog odbora: 

 

                Enes Subašić, dipl.ing.stroj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obaviješteni su: 

1. Jasmina Bagarić, Kikićeva 3, Zagreb 



2. Arhiv 


