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GOSPODARSKA ŠKOLA 

V A R A Ž D I N  

 

Klasa: 003-06/16-01/1 

Urbroj: 2186-148-02-16-2 

Varaždin, 12. veljače 2016. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Školskog odbora, održane 

27. siječnja 2016. godine 

2. Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 

bez objave natječaja na rok od 60 dana, zamjena za djelatnicu 

Nevenku Bosilj (zamjena za bolovanje) 

3. Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa, 

po objavljenom natječaju, s pomoćnikom učenika s teškoćama u 

razvoju 

4. Davanje suglasnosti ravnateljici za odabir kandidata, po 

objavljenom natječaju, za stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa 

5. Davanje suglasnosti ravnateljici za raspisivanje natječaja za 

zamjenu za djelatnice Ivanu Meštrić (bolovanje) i Jasminku 

Prahić Biškup (porodni dopust) 

6. Razno 

  

 

        Ad 1 ODLUKA 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio zapisnik sa PRVE sjednice Školskog 

odbora održane 27. siječnja 2016. godine. 

 

 

Ad 2 ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da može, bez 

objavljivanja natječaja, na rok od 60 dana zasnovati radni odnos radi 

zamjene Nevenke Bosilj za vrijeme bolovanja. 

 

 

 

Ad 3 ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje 

radnog odnosa po objavljenom natječaju, s VEDRANOM RADOVANOM u 

svojstvu pomoćnika učenika s teškoćama u razvoju. 
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Ad 4  ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za nastavnika 

hrvatskog jezika, primi JASNU PAVELIĆ. 

 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,  

za tajnika, primi MONIKU RISEK. 

 

  

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, rad u 

računovodstvu, primi ZDENKU BARIŠIĆ. 

 

 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za nastavnika 

likovne umjetnosti, primi ANDREJU ŠVEC. 

 

Ad 5  ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da može raspisati 

natječaj za zamjenu za djelatnicu Ivanu Meštrić - zamjena za bolovanje do 

30. 6. 2016. godine. 

                                  

     

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da može raspisati 

natječaj za zamjenu za djelatnicu Jasminku Prahić Biškup - zamjena za 

porodni dopust do 30. 6. 2016. godine. 

 

 

 

 

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG  

  ODBORA 

 

  Tomislav Purgarić 

 

 

 

 


