
20. Skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gvozd, Gvozd održane 

      dana 29. listopada 2019. godine, s početkom u 10 sati i 15 minuta 
 

      Sjednici su nazočni svi članovi Školskog odbora. 

I. Točka 

Na temelju članka 107. stavak 12. i članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08., 86/09.,105/10.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 

94/13., 152/14., 07/17. i 68./18.) Školski odbor Osnovne škole Gvozd donio je odluku o 

davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Željke Pišonić na radnom mjestu 

učitelja biologije na nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno, određeno vrijeme do zapošljavanja na 

osnovi ponovljenog natječaja, a najduže do pet mjeseci. 

II.Točka 

Na temelju članka 107. i članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi Školski odbor Osnovne škole Gvozd, Gvozd donio je odluku o davanju prethodne 

suglasnosti za zapošljavanje  Olivera Ćosića, stručni pristupnik ekonomije, na radnom mjestu 

voditelja računovodstva, na puno radno vrijeme, određeno vrijeme do povratka voditeljice 

računovodstva na rad. 

III. Točka 

Na temelju članka 121.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne 

novine broj 87./08., 86./09.,105./10.,5./12., 16./12., 86./12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 

68./18.) i članka 49. Statuta Školski odbor Osnovne škole Gvozd donio je odluku o 

razrješenju čkanstva u Školskom odboru Natalije Klarić se s danom 4.11.2018. godine zbog 

rasporeda na poslove zamjenice ravnateljice. 

IV. Točka 

Na temelju članka 129. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne 

novine broj 87./08., 86./09.,105./10.,5./12., 16./12., 86./12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 

68./18.) i članaka 7. i 8. Statuta, a  na prijedlog ravnateljice Barbare Ljubišić,  Školski odbor 

Osnovne škole Gvozd donio je odluku o imenovanju Natalije Klarić, diplomirani učitelj s 

pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik, zamjenicom ravnateljice, do 

povratka ravnateljice Barbare Ljubišić na rad.  

 

Sjednica je završena u 10 sati i 30 minuta. 

 

 


