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OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA-ZADAR 
Ivana Meštrovića 3 
23 000 Zadar  
KLASA: 003-06/17-01/02 
URBROJ: 2198/01-27-05-17-2 
U Zadru, 5. svibnja  2017. 
 

ZAKLJUČCI S 3. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OŠ VOŠTARNICA – ZADAR U VII. SAZIVU 
ODRŽANE  5. svibnja 2017. g.  U 1300 SATI 

 
 

Z a k l j u č a k 1. 

Školski odbor jednoglasno usvaja zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora, 
KLASA: 003-06/17-01/01, URBROJ: 2198/01-27-05-17-29 od 31. ožujka 2017. g. i zapisnik s 2. 

sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem, KLASA: 003-06/17-01/01,     
URBROJ: 2198/01-27-05-17-31 od 7. travnja 2017. g.  

 
 

Z a k l j u č a k 2. 

Školski odbor OŠ Voštarnica-Zadar jednoglasno donosi I. Izmjene i dopune Financijskog plana 

za 2017. g. koje su sastavni dio ovog Zapisnika.  

 
 

Z a k l j u č a k 3.  

1. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivom Peričić, 

dipl. učitelj na radnom mjestu učitelja edukatora rehabilitatora, na određeno vrijeme, 

puno radno vrijeme, od 9. svibnja 2017. god. do povratka nenazočne radnice Ivane 

Štefanac, odnosno do zasnivanja radnog odnosa na propisani način, ali ne dulje od 60 

dana od 24. travnja 2017. g.  

2. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Lucijom 

Franić, magistrom primarnog obrazovanja na radnom mjestu učitelja edukatora 

rehabilitatora, nepuno  radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme, za 

izvođenje nastave u kući  u Bibinju, od 12. svibnja 2017. god. do zasnivanja radnog 

odnosa na drugi propisani način, a najduže do 14. lipnja 2017. god. 

3. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom 

Dokozom, dipl. učitelj, na radnom mjestu učitelja glazbene kulture, na određeno 

vrijeme, nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno, od 9. svibnja 2017. god. do zasnivanja 

radnog odnosa na drugi propisani način, odnosno do povratka radnice Ive Mustać 

Klarić na rad, a najduže do 14. lipnja 2017. god. (što nije dulje od 60 dana od dana 

zasnivanja radnog odnosa tj. 24. travnja 2017).  
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Z a k l j u č a k 4.  
 

1. Školski odbor OŠ Voštarnica-Zadar je suglasan da u vrijeme korištenja prava na rad s 

polovicom punog radnog vremena Ive Mustać Klarić budu dvije grupe školskog zbora 

te dvije voditeljica školskog zbora Iva Mustać Klarić i Ivana Dokoza.  

 
    
 
Zapisničar                                                                         Predsjednica Školskog odbora 
Maja Heric                                                                           Stela Domins Vunjak, prof.  


