
SREDNJA ŠKOLA BUZET 
             B U Z E T 
 

 
Z A K LJ U Č C I 

sa 7. sjednice Školskog odbora Srednje škole Buzet                                                                                             
održane 15. rujna 2017. godine 

 
 

1. Razmatran je i prihvaćen zapisnik sa 6. sjednice Školskog odbora održane 11. srpnja 2017. godine. 

2. Donesena je Odluka o upisu polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku 
godinu 2017./18. 

3. Dana je prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju sa: 

– Sanjom Pincan za radno mjesto nastavnika Engleskog jezika: 
- na nepuno određeno radno vrijeme do pribavljanja suglasnosti Ministarstva 

znanosti i obrazovanja i provedbe natječajnog postupka 
- na nepuno određeno radno vrijeme do povratka nastavnice s 

bolovanja/porodiljnog dopusta 
– Linom Maretićem za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta u području 

elektrotehnike na puno određeno radno vrijeme do šezdeset (60) dana 
– Igorom Vivodom za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta u području strojarstva, 

praktične nastave u području strojarstva i Matematike na nepuno određeno radno vrijeme 
do pribavljanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i provedbe natječajnog 
postupka 

– Alvijanom Klarić za radno mjesto nastavnika Hrvatskog jezika na nepuno određeno radno 
vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja/porodiljnog dopusta 

4. Dana je prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa bez raspisivanja natječaja (članak 107. 
stavak 10. podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) sa: 

– Martinom Kedžo za nastavu Engleskog jezika i Politike i gospodarstva (do pribavljanja 
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja)  

– Elvedinom Posavljakom za nastavu Islamskog vjeronauka (do pribavljanja suglasnosti 
Ministarstva znanosti i obrazovanja)  

– Daliborom Pilekićem za nastavu Katoličkog vjeronauka (do pribavljanja suglasnosti 
Ministarstva znanosti i obrazovanja) 

– Hrvojem Badurinom za nastavu Povijesti na neodređeno radno vrijeme (povećanje broja 
sati nastave) 

– Marinom Miter za nastavu Kemije na neodređeno radno vrijeme (povećanje broja sati 
nastave) 

 
 
 

Klasa: 011-02/17-01-4 
Ur. broj: 2106-24-03/17-10 

 

 
           Predsjednica Školskog odbora                         
          Tea Peloza, prof. 

  




