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ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA 

STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ 

                           

 

Predmet: poziv na 14. sjednicu Školskog odbora Strukovne škole Gospić  

 

Na temelju članka 61., 62. i 66. Statuta Strukovne škole Gospić, sazivam 14. sjednicu Školskog odbora Strukovne 

škole Gospić.  

 

Sjednica će se održati dana 24. studenoga 2021. (srijeda)  s početkom u 15.15 sati u Zbornici Škole (I. kat) 

 

Za sjednicu predlaže se sljedeći 

Dnevni red: 

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda za 14. sjednicu Školskog odbora održanu dana 24. studenoga 2021. 

2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika 13. sjednice Školskog odbora održane  dana 27. listopada 2021.  

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora o radu na određeno, 

nepuno radno vrijeme s radnicom po prethodnoj Odluci Ureda o prednosti zapošljavanja do 30. lipnja 2022. 

4. Donošenje Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana prihoda i rashoda za 2021. godinu s 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

5. Donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana nabave Strukovne škole Gospić za 2021. godinu 

6. Donošenje Odluke o umanjenju cijene smještaja Učeničkog doma Strukovne škole Gospić za vrijeme odsutnosti 

zbog opravdanih razloga 

7. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa Strukovne škole Gospić za školsku 

godinu 2021./2022. 

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Školskog kurikuluma Strukovne škole Gospić za školsku godinu 

2021./2022. 

9. Razmatranje zahtjeva Rukometnog kluba Gospić i donošenje Odluke o istom 

10. Razno 

 

  Predsjednica Školskog odbora: 

 

_______________________ 

v.r. Mirela Jergović, mag. educ. 

                                                                                                 

 
 
Dostaviti:                         

• Višnja Delač Paripović, prof. • Ivica Antonović, med. teh. 

• Mirela Jergović, mag. educ. • Valentina Zdunić, mag.ing. 

• Mirna Kolak, prof. • Petar Radošević, mag. iur. 

• Marija Tomljenović Borovac, dipl.inf. • Ličko-senjska županija 

• Pismohrana  
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ 

Budačka 24, 5300 Gospić 

E-mail: ured@ss-strukovna-gospic.skole.hr 

Klasa: 602-03/21-01/191 

Urbroj: 2125/35-04-21-13 

Gospić, 24. studenoga 2021. 

 

Na temelju članka 10. stavak 1. točke 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15 ) 

Strukovna škola  Gospić objavljuje  

 

 

                                                                     Z A K LJ U Č K E 

14. sjednice Školskog odbora održane dana 24. studenoga 2021.  

 

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda za 14. sjednicu Školskog odbora održanu dana 24. studenoga 2021., 

donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

2. Odluka o usvajanju zapisnika 13. sjednice Školskog odbora održane  dana 27. listopada 2021., donijeta 

jednoglasno, bez primjedbi 

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora o radu na određeno, nepuno 

radno vrijeme s radnicom po prethodnoj Odluci  Ureda o prednosti zapošljavanja do 30. lipnja 2022., donijeta 

jednoglasno s izmjenom datuma; prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu daje se do 31. kolovoza 

2022. 

4. Odluka o usvajanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana prihoda i rashoda za 2021. godinu s 

projekcijama za 2022. i 2023. godinu, donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

5. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana nabave Strukovne škole Gospić za 2021. godinu, donijeta 

jednoglasno, bez primjedbi 

6. Odluka o umanjenju cijene smještaja Učeničkog doma Strukovne škole Gospić za vrijeme odsutnosti 

zbog opravdanih razloga, donijeta jednoglasno, bez primjedbi 

7. Odluka o I. izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa Strukovne škole Gospić za školsku 

godinu 2021./2022., donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

8.  Odluka o I. izmjenama i dopunama Školskog kurikuluma Strukovne škole Gospić za školsku godinu 

2021./2022., donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

9. Razmatranje zahtjeva Rukometnog kluba Gospić i donošenje Odluke o istom – o zahtjevu se nije 

raspravljalo jer se Rukometni klub Gospić naknadno očitovao da povlači zahtjev. 

10. Pod točkom „Razno“ raspravljalo se o zahtjevu za umanjenje cijene doma za učenicu te se Odluka donijela 

jednoglasno, bez primjedbi.  

 

Predsjednica Školskog odbora: 

v.r. Mirela Jergović, mag. educ. 
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