
     

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA       

GRADITELJSKA ŠKOLA  

Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 

 

KLASA: 003-06/17-01/03 

URBROJ: 251-279-02-17-39 

Zagreb, 26. listopada 2017. 

 

 

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

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

126/12.- pročišćeni tekst,  94/13.,  152/14 i 7/17.) i članka 29. stavka 2. točke 8. alineje 2. 

Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor, na 15. sjednici održanoj dana 

26. listopada 2017. donio je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 
 

a) Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno  

radno vrijeme s Tanjom Kalac, mag.inž. arhitekture i urbanizma na radno mjesto nastavnice  

strukovnih predmeta iz područja graditeljstva u zamjeni za Dubravka Čorića, odnosno Kristinu 

Banovec, nastavnike strukovnih predmeta iz područja graditeljstva, ali ne dulje od 60 dana. 

b) Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno 

nepuno radno vrijeme sa Sandrom Bačurom, prof. engleskog jezika i književnosti i 

informatologije   na nepuno radno vrijeme od 34 sata tjedno, odnosno 6,8 sati dnevno na radno 

mjesto nastavnice engleskog jezika, u zamjeni za Anitu Lovrić Vlah, nastavnicu engleskog 

jezika 

c) Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno 

nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno, odnosno 3,6 sati dnevno s Robertom Marićem, 

mag.cin na radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, u zamjeni za oboljelog Ivicu 

Francescihia, nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture do zasnivanja radnog odnosa na temelju 

natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana. 

d) Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno 

radno vrijeme s  Ivanom Došlićem, struč.spec.ing.aedif. na radno mjesto nastavnika strukovnih 

predmeta iz područja graditeljstva, u zamjeni za oboljelu Biljanu Janjatović, nastavnicu 

strukovnih predmeta iz područja graditeljstva 

do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 

dana 

e) Školski odbor suglasan je odlukom ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno 

nepuno radno vrijeme s  Zvonimirom Motočićem, dipl. teologa na 2 sata nastave tjedno, 

odnosno 3 sata tjedno, odnosno 0,6 sati dnevno (nadopuna satnice) do očitovanja MZO, ali ne 

dulje od 60 dana. 
 

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

 

                Marinko Ljevar, dipl.ing.stroj. 



 

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA       

GRADITELJSKA ŠKOLA  

Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13 

 

KLASA: 003-06/17-01/03 

URBROJ: 251-279-02-17-40 

Zagreb, 26. listopada 2017. 

 

 

Na temelju članka 118. stavka 2. alineje 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

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

126/12.- pročišćeni tekst,  94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 29. stavka 2. točke 3. alineje 1. 

Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole , Školski odbor, na 15. sjednici održanoj dana 

26. listopada 2017. donio je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 
Usvojena je Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole (pročišćeni tekst).   

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

 

                Marinko Ljevar, dipl.ing.stroj. 


