
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA 

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ 

53000  GOSPIĆ, Budačka 24 
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Klasa:  602-03/21-01-37 

Urbroj: 2125-35-04-21-02 

Gospić, 18. svibnja 2021. 

          

ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA 

STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ 

                           

 

Predmet: poziv za  2. (drugu)  sjednicu Školskog odbora Strukovne škole Gospić 

              – dostavlja se 

 

Na temelju članka 62. i 66. Statuta Strukovne škole Gospić, sazivam 2. ( drugu) sjednicu Školskog odbora Strukovne 

škole Gospić.  

 

Sjednica će se održati dana 21. svibnja 2021. ( petak ) u Zbornici škole, I kat, s početkom u 15:30 sati. 

 

 Za ovu sjednicu predlažem sljedeći 

D n e v n i   r e d  : 

 

1. Donošenje odluke o usvajanju Dnevnog reda za 2. sjednicu Školskog odbora na  dan 21. svibnja 2021. 

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora na dan 22. travnja 2021. 

3. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno 

radno vrijeme sa radnicima koji su zaposleni u Učenikom domu na određeno vrijeme 

4. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno 

radno vrijeme za radnicu u školi, do ishođenja suglasnosti MZO, od 30. svibnja 2021. a najkasnije do 30. lipnja 

2021. 

5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Strukovne škole Gospić 

6. Razmatranje zahtjeva Rukometnog kluba Gospić i donošenje odluke o istom 

7. Razno  

 

S poštovanjem,  

 

                        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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STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ 

53000  GOSPIĆ, Budačka 24 

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

 

        

 

 

Klasa: 602-03/21-01-37 

Urbroj: 2125/35-04-21-03 

Gospić, 24. svibnja 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 

2. sjednice Školskog odbora  održane 21. svibnja 2021. u Zbornici škole 

 

 

 

 

1. Odluka o usvajanju Dnevnog reda za 2. sjednicu Školskog odbora na  dan 21. svibnja 2021., donesena jednoglasno, 

bez primjedbi. 

2. Odluka o usvajanju zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora na dan 22. travnja 2021., donesena 

jednoglasno, s primjedbom na tehničke pogreške u pisanju zapisnika. 

3. Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme sa 

radnicima koji su zaposleni u Učenikom domu na određeno vrijeme, donesena jednoglasno, s primjedbom na tehničke 

pogreške u pisanju zapisnika. 

4. Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme za 

radnicu u školi, donesena jednoglasno, bez primjedbi.  

5. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Strukovne škole Gospić, donesena jednoglasno, bez 

primjedbi. 

6. Odluka o zahtjevu Rukometnog kluba Gospić nije donesena te se ova točka dnevnog reda prenijela na sljedeću 

sjednicu zbog nedovoljne dokumentacije za odlučivanje 

7. Rasprava pod „Razno“ vođena je u svezi prostorne raspodjele zgrade između Strukovne škole Gospić i Gimnazije 

Gospić 

 

 

 

 

                                                     Predsjednica Školskog odbora: 

                                                    v.r. Mirela Jergović, mag. educ. 
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