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

     dana 29.ožujka 2019. godine s početkom u 13 sati i 30 minuta 

 

     Sjednici je nazočno pet od ukupno sedam članova Školskog odbora. 

 

1. točka 

Na temelju članka 107. 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 je jednoglasno, javnim glasovanjem donio 

odluku o  davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ane Delost na radnom mjestu 

učitelja biologije na nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno, određeno vrijeme do povratka 

učiteljice biologije Juliane Lovrić na rad. 

2. točka 

Na temelju članka 107. 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 je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti 

za zapošljavanje Marine Domić na radnom mjestu učitelja engleskog jezika na nepuno 

radno vrijeme 17 sati tjedno, određeno vrijeme do povratka učiteljice engleskog jezika 

Anamarije Vušir na rad. 

3. točka 

      Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj: 76/93., 

      29./97., 47./99., i 35./08.) te članka 98. 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.) uz prethodnu suglasnost Sisačko-moslavačke županije 

      KLASA: 012-03/19-01/34, URBROJ: 2176/01-02-19-2 od 5. ožujka 2019. godine 

      Školski odbor je donio Statut Osnovne škole Gvozd. 

4. točka 

Na temelju članka 58. stavka 1. točke 11. Statuta Školski odbor Osnovne škole Gvozd je 

donio odluku o nabavi peleta za 2019. godinu. 

5. točka 

Na temelju članka 118. stavak 2. podstavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi (Narodne novine broj. 87./08.,  86./09., 92./10., 105./10., 90./11.,16./12., 

86./12., 94./13., 152./14, 07/17. i 68/18.)  i  članka 58. Statuta Školski odbor Osnovne 

škole Gvozd je jednoglasno javnm glasovanjem donio odluku o davanju Nogometnom 

klubu Gvozd  na korištenje, za potrebe prvenstvenih utakmica tijekom proljeća 2019. 

godine, svlačionica za presvlačenje igrača i službenih osoba , te prostorija za pisanje 

zapisnika. Svlačionice i prostorija za pisanje zapisnika daju se na korištenje bez naknade. 

 

Sjednica je završena u 14 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


