
 
 

Z A K L J U Č C I 
 

sa 7. sjednice Školskog odbora Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole, Varaždin 
 održane dana  08.05.2017. godine 

 
 

Nazočni: Zvonimir Lončar, Danijela Đurić, Radovan Radiković, Nada Zadravec  i Željko Barbir  
 
Nenazočni:  Josip Dreven i Igor Klopotan – opravdali izostanak   
 
Ostali nazočni: Zoran Hajek – ravnatelj (samo do 3. točke) 
   
Zapisničar: Jasminka Biškup  
 
Početak sjednice: 13,45 sati 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Školskog odbora 
 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 
bez natječaja 

        Referent: ravnatelj 
 

3. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 
        Referent: ravnatelj  
 

4. Otvaranje i razmatranje pristiglih prijava na natječaj za ravnatelja/icu Škole 
                  Referent: predsjednik Školskog odbora 
Ad.1. 
Školski odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik sa 6. sjednice.  
 
Ad.2. 
Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU o  davanju prethodne suglasnosti: 
I. za zasnivanje radnog odnosa od na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa odnosno      
   popunjavanja radnog mjesta na temelju natječaja  ili drugi propisan način  ali ne dulje od 60 dana     
   sa: 

1. Majom Krfogec  na radno mjesto nastavnika engleskog jezika na nepuno radno vrijeme  
2. Majom Senečić na radno mjesto nastavnika geografije na nepuno radno vrijeme  
3. Danijelom Strmečki  na radno mjesto nastavnika politike i gospodarstva na nepuno radno  
4. Jasminkom Hruškar na radno mjesto nastavnika kemije na nepuno radno vrijeme  
5. Marijanom Buhin na radno mjesto nastavnika fizike na nepuno radno vrijeme 

 
II. za zasnivanje radnog odnosa od na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne radnice     
    odnosno zasnivanja radnog odnosa odnosno popunjavanja radnog mjesta na temelju natječaja  ili        
    drugi propisan način  ali ne dulje od 14.06.2017. godine sa Matejom Jurak na radno mjesto   
   spremačice na puno radno vrijeme. 
 
Ad.3. 
Školski odbor jednoglasno je donio Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. 
 
Ad.4. 
Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU o utvrđivanju kandidata za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Škole. Utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Škole su Zoran Hajek i Martina Klinec.  
 


