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OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA-ZADAR 
Ivana Meštrovića 3 
23 000 Zadar 
KLASA: 003-06/17-01/01 
URBROJ: 2198/01-27-05-17-29 
U Zadru, 31. ožujka 2017. g.  
 
 

ZAKLJUČCI S 1.  KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OŠ VOŠTARNICA – ZADAR U 
VII. SAZIVU ODRŽANE 31. ožujka 2017. U 1230 SATI 

 
 

Z a k l j u č a k 1. 

Usvojeno je Izvješće o imenovanim članovima Školskog odbora. 
 

Z a k l j u č a k 2. 

Jednoglasnom odlukom je verificiran mandat članova Školskog odbora Osnovne škole Voštarnica – 
Zadar čime je i konstituiran Školski odbor OŠ Voštarnica-Zadar u VII. sazivu. 
U skladu s člankom 41. Statuta, članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja i 
traje četiri (4) godine. 

 
Z a k lj u č a k 3. 

 
Stela Domins Vunjak, prof. rehabilitator izabrana je za predsjednicu Školskog odbora u VII. sazivu 
na vrijeme od četiri (4) godine, a Ana Milković, prof. rehabilitator izabrana je za zamjenicu 
predsjednice Školskog odbora u VII. sazivu na vrijeme od četiri (4) godine.  
 
 

Z a k l j u č a k 4. 
 

1. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijanom Juravić, 
diplomiranom učiteljicom s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski  jezik i 
magistra socijalne pedagogije s defektologijom (Sveučilište Hercegovina, Fakultet 
društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Bijakovići), koja nema odgovarajuću vrstu stručne 
spreme na određeno vrijeme od 1. ravnja 2017. g. do 10. srpnja 2017. godine uOŠ 
Voštarnica-Zadar 
 

2.  Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Lucijom Franić, 
magistrom primarnog obrazovanja, a budući da nema odgovarajuću vrstu stručne spreme, 
na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati 
redovite nastave tjedno), od 12. travnja 2017. godine do 14. lipnja 2017. g. u OŠ 
Voštarnica-Zadar. 
Nadalje, utvrđuje se da za drugog izvršitelja Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za 
zasnivanje radnog odnosa s Anikom Zovko Pleslić, diplomiranom učiteljicom, a budući da 
nema odgovarajuću vrstu stručne spreme na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 
sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), od 12. travnja 2017. 
godine do 14. lipnja 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar. 
Također, utvrđuje se da za trećeg izvršitelja Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za 
zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Dokoza, diplomiranom učiteljicom, a budući da nema 
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odgovarajuću vrstu stručne spreme na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati 
ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), od 12. travnja 2017. godine 
do 14. lipnja 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar. 
 

3. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Monikom Petrov, 
magistrom primarnog obrazovanja, a budući da nema odgovarajuću vrstu stručne spreme 
na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati 
redovite nastave tjedno), od 12. travnja 2017. godine do 14. lipnja 2017. g. u OŠ 
Voštarnica-Zadar. 
 

4. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 
učitelja likovne kulture s Ivanom Dokoza, diplomiranom učiteljicom, na određeno vrijeme, 
nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupno tjedno radno vrijeme, od 1. travnja 2017. godine do 
14. lipnja 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar. 
 
 

5. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 
Pomoćnik u nastavi, puno radno vrijeme s Marijom Lisica, magistrom psihologije, koja 
nema odgovarajuću vrstu stručne spreme na određeno vrijeme od 2. svibnja. 2017. g. do 
14. lipnja 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar.  
Za drugog izvršitelja tražim suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 
Pomoćnik u nastavi, puno radno vrijeme s Dubravkom Kolić, prof. njemačkog jezika i 
književnosti i prof. ruskog jezika i književnosti, koja nema odgovarajuću vrstu stručne 
spreme na određeno vrijeme od 2. svibnja 2017. g. do 14. lipnja 2017. g. u OŠ Voštarnica-
Zadar. 

 
Z a k l j u č a k 5. 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta OŠ Voštarnica – Zadar u obliku koji je 
dostavljen članovima Školskog odbora usvojen je te će se proslijediti Osnivaču Gradu Zadru 
odnosno Gradskom vijeću Grada Zadra na davanje prethodne suglasnosti.  
 
 
Zapisničar:                                                                          Predsjednica Školskog odbora 
Maja Heric       Stela Domins Vunjak, prof.  
                                                                                                   
 


