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32. sjednica Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole 

održana dana 15. prosinca 2015. godine 
 

 
Ad. 1.  Verifikacija Zapisnika sa 30. i 31. sjednice Školskog odbora 

Na zapisnike sa 30. i 31. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi i dopuna pa su isti 
jednoglasno verificirani od strane nazočnih članova Školskog odbora. 
 

Ad. 2.  Verifikacija mandata novoizabranog člana Školskog odbora  
Verificira se mandat M. Z., članu Školskog odbora imenovanom iz reda nastavnika i stručnih 
suradnika. Mandat teče od 05. prosinca 2015. godine pa do isteka mandata članu Školskog 
odbora (S. Č.) umjesto kojeg je imenovan, odnosno do 26. veljače 2018. godine. 

 
Ad. 3.  Izbor predsjednika Školskog odbora  
 Za predsjednika Školskog odbora izabran je I. M. 
 Za zamjenika predsjednika Školskog odbora izabrana je B. S. 
 
Ad. 4.  Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa 

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnih odnosa sa sljedećim 
kandidatima:  

• nastavnik prometne skupine predmeta – 1 izvršitelj/ica za 6 sati tjedno neposredne nastave, 
na neodređeno vrijeme 
I. L. 

• stručni učitelj za upravljanje motornim vozilom (instruktor vožnje „C“ kategorije) – 1 
izvršitelj/ica za 26 sati tjedno neposredne nastave, na neodređeno vrijeme, uz uvjet stjecanja 

pedagoških kompetencija 
     B. M. 

• stručni učitelj za upravljanje motornim vozilom (instruktor vožnje „C“ kategorije) – 1 
izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 31.08.2016., uz stjecanje 

 pedagoških kompetencija 
     N. G. 

• predavač prometnih propisa i sigurnosnih pravila u autoškoli – 1 izvršitelj/ica, na pola 
radnog vremena (20 sati rada tjedno), na neodređeno vrijeme 
I. L. 

 
 Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnih odnosa odnosno dopunu 
do punog radnog vremena s predloženim kandidatima: 

• M. L. S., za poslove voditelja smjene, za 5 sati tjedno, na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 
2016. godine.  

•••• D. B., za poslove nastavnika prometne skupine predmeta, za 10 sati nastave tjedno, na 
određeno vrijeme, do dobivanja prethodne suglasnosti od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta i zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan 
način, a najdulje do 29. siječnja 2016. godine. 

•••• I. L., za poslove nastavnika prometne skupine predmeta, za 4 sata nastave tjedno, na 
određeno vrijeme, do dobivanja prethodne suglasnosti od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta i zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan 
način, a najdulje do 29. siječnja 2016. godine i za 1 sat tjedno za poslove razredništva, na 
određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2016. godine.  

•••• I. T., za poslove nastavnika prometne skupine predmeta, za 2 sata nastave tjedno, na 
određeno vrijeme, do dobivanja prethodne suglasnosti od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta i zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan 
način, a najdulje do 07. veljače 2016. godine. 
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•••• Z. P., za poslove stručnog učitelja za upravljanje motornim vozilom (instruktor vožnje 
„C“ kategorije), za 2 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme. 

 
Ad. 5.  Traženje prethodne suglasnosti za prestanak radnog odnosa 

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za prestanak radnog odnosa nastavnika O. M. s 
danom 27. prosinca 2015. godine, s obzirom da nije stekao pedagoške kompetencije i položio 
stručni ispit. 

 
 
 
 


