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GOSPODARSKA ŠKOLA 

V A R A Ž D I N  

 

Klasa: 003-06/16-01/1 

Urbroj: 2186-148-02-16-3 

Varaždin, 10. ožujka 2016. 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Procedure praćenja i naplate prihoda i 

primitaka  

3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu 

4. Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa po objavljenom natječaju za nastavnika ekonomske 

grupe predmeta – zamjena za bolovanje Ivane Meštrić 

5. Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

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

djelatnicu Mariju Mihalina (zamjena za bolovanje) 

6. Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

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

djelatnicu Martinu Magić Bačani (zamjena za bolovanje) 

7. Davanje suglasnosti ravnateljici za produžetak radnog 

odnosa djelatniku Ivanu Šerugi, bez objave natječaja na 

rok od 60 dana 

8. Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa bez objave natječaja na rok od 60 dana,  

zamjena za djelatnicu Nevenku Bosilj (zamjena za bolovanje) 

9. Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa na neodređeno vrijeme po dobivenoj suglasnosti od 

MZOS-a 

10. Razno 

 

  

 

 

      Ad 1 

ODLUKA 
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Školski odbor je jednoglasno prihvatio zapisnik sa DRUGE sjednice 

Školskog odbora održane 12. veljače 2016. godine. 

 

 

 

Ad 2 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Proceduru praćenja i naplate 

prihoda i primitaka. 

 

 

Ad 3 

ODLUKA 

Školski odbor je jednoglasno donio odluku o raspodjeli rezultata 

Gospodarske škole za 2015. godinu. 

 

 

Ad 4 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici da može 

zasnovati radni odnos, po objavljenom natječaju za nastavnika 

ekonomske grupe predmeta, sa ŽELJKOM BARANOVIĆ, rad na 

određeno vrijeme od 14. 3. 2016. godine do 30. 6. 2016. godine. 

 

 

Ad 5 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje 

radnog odnosa, bez objave natječaja,  

na rok od 60 dana sa Editom Juraga, zamjena za djelatnicu Mariju 

Mihalina koja je na bolovanju. 

 

 

Ad 6 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje 

radnog odnosa, bez objave natječaja,  

na rok od 60 dana sa Vericom Pleić, zamjena za djelatnicu Martinu 

Magić Bačani koja je na bolovanju. 
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Ad 7 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za produžetak 

radnog odnosa djelatniku Ivanu Šerugi, bez objave natječaja, na rok 

od 60 dana. 

 

 

 

Ad 8 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje 

radnog odnosa bez objave natječaja, na rok od 60 dana sa Marijom 

Kuzminski i Grozdanom Bohorč, zamjena za djelatnicu Nevenku 

Bosilj koja je na bolovanju. 

 

Ad 9 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje 

radnog odnosa na neodređeno vrijeme, po dobivenoj suglasnosti od 

MZOS-a sa ovim djelatnicima: 

Filip Markušić – 6 sati nastave povijesti 

Mirna Prevolčić – 19 sati nastave geografije 

Ivan Štimac – 13 sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture 

Martina Matišić – 2 sata nastave etike. 

 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za 

raspisivanje natječaja za 8 sati nastave tjelesne i zdravstvene 

kulture na neodređeno radno vrijeme, prema dobivenoj suglasnosti 

od MZOS-a. 

 

 

ZAPISNIČARKA        PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG  

  ODBORA 

 

Mira Šincek Tomislav Purgarić 

 

 


