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

SKRAĆENI ZAPISNIK 
31. redovne sjednice  Školskog odbora Gimnazije Gospić iz Gospića 

održane 29. kolovoza 2016.g. 
 
 
 

 
Školski odbor  donio je sljedeće odluke : 
 

 
1. Usvaja  se zapisnik  30. (  tridesete  )  sjednice Školskog odbora održane  15.ožujka 2016.g.“ 

2. Usvajaju se Izvješće o periodičnom obračunu za razdoblje 1. – 6./2016.  

3. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju za  sklapanje ugovora o radu na određeno, nepuno radno vrijeme,  s radnicima 

koji u Gimnaziji Gospić imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno, nepuno radno vrijeme, počevši od 1. rujna 2016.g. 

do ishođenja suglasnosti MZOS-a za provođenje natječajnog postupka, a najduže do 60 dana i to:  

- M.M.M., prof. hrvatskog jezika i književnosti, za obavljanje poslova nastavnika hrvatskog jezika   

  4 sata neposredna nastava i 4 sata ostali poslovi  ( zamjena), 

- I.M., mag.eduk. hrvatskog jezika i književnosti i filozofije,  za obavljanje poslova nastavnika 

   etike -1 sat neposredne    nastave i 1 sat ostali poslovi,  

- S.S., mag.eduk. engleskog jezika i književnosti i romanistike, za obavljanje poslova nastavnika 

  španjolskog  jezika  - 6 sati neposredne nastave i 4 sata ostali poslovi. 

 
4. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju škole za sklapanje Ugovora o radu na određeno, nepuno radno vrijeme sa  I.M., 

mag. hrvatskog jezika i književnosti i filozofije,  na radnom mjestu nastavnik glazbene umjetnosti - nestručna nastava ( 

4 sata ukupno tjedno zaduženje  od čega 2 sata neposredne nastave) počevši od 5. rujna 2016.g., a najduže 60 dana.  

5. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju škole za sklapanje Ugovora o radu na određeno, nepuno radno vrijeme sa A.R., 

prof. TZK-a, na radnom mjestu nastavnik TZK-a (  8 sati ukupno tjedno zaduženje od čega 5 sati neposredne nastave ), 

počevši od 5. rujna 2016.g., a najduže 60 dana.“ 

6. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju škole za sklapanje ugovora o radu sa D.T., ekonomista poduzetništva, za 

obavljanje poslova voditelja računovodstva,   na određeno, puno radno vrijeme- zamjena,  počevši od 1. rujna 2016.g. 

do provođenje natječajnog postupka, a najduže 60 dana. 

7. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju škole za sklapanje Aneksa  Ugovora o radu na neodređeno, nepuno radno 
vrijeme sa radnicom A.P.,prof. biologije i kemije, Klasa: 112-03/15-01-7,  Urbroj: 2125-34-01-14-01  od 16.veljače 
2015.g. , i mijenja stavak 1. članak 3. te utvrđuje ukupno tjedno zaduženje 17 sati ukupno, od čega 8 sati neposredne 
nastave. 

 
8. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju škole za donošenje odluke o redovitom otkazu u dijelu ugovora o radu zbog 

poslovno uvjetovanih razloga ( upis jednog razrednog odjela manje prvih razreda) nastavnicima: 
1. K.B.B., mag.eduk. geografije i mag.eduk ruskog jezika i književnosti,  koja radi na poslovima nastavnice 

geografije, počevši od 1. rujna 2016.g. otkazuje se u dijelu Ugovor o radu sklopljen na neodređeno, nepuno 
radno vrijeme ( Klasa:112-02/15-01-34, Urbroj: 2125-34-01-15-01) zbog poslovno uvjetovanih razloga, ukupno 
četiri sata; 

2. S.S., mag.eduk. engleskog jezika i književnosti, iz Gospića, Bana Ivana Karlovića 1, koja radi na poslovima 
nastavnika engleskog jezika, počevši od 1. rujna 2016.g. otkazuje se u dijelu Ugovor o radu sklopljen na 
neodređeno, nepuno radno vrijeme   ( Klasa:112-02/15-01-33, Urbroj:2125-34-01-15-01) zbog poslovno 
uvjetovanih razloga, ukupno 6 sati.  

3. P.J., dipl.arheolog i prof. latinskog jezika i rimske književnosti,  iz Zadra,  Kralja Stjepana Držislava 10B, koja radi 
na poslovima nastavnika latinskog jezika, počevši od  7. travnja 2015.g. otkazuje se u dijelu Ugovor o radu 
sklopljen na neodređeno, nepuno radno vrijeme  Klasa:112-02/16-01-17, Urbroj:2125-34-01-15-01) zbog 
poslovno uvjetovanih razloga, ukupno 4 sata.  

 
4. Skraćeni zapisnik će se objaviti na mrežnoj stranici škole. 

 
 
                        Predsjednica Školskog odbora: 
                                     Anela Serdar Pašalić,prof. 



 


