
OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA-ZADAR
Ivana Meštrovića 3
23 000 Zadar 
KLASA: 003-06/17-01/06
URBROJ: 2198/01-27-05-17-02
U Zadru, 7. rujna 2017.

ZAKLJUČCI SA 7. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OŠ VOŠTARNICA – ZADAR U VII. SAZIVU
ODRŽANE  7. rujna 2017. g.  U 1330 SATI

Z a k l j u č a k 1.

Školski odbor jednoglasno usvaja zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora, KLASA: 003-06/17-
01/04, URBROJ: 2198/01-27-05-17-2 od 30. lipnja 2017. g. i zapisnik sa 6. sjednice Školskog

odbora održane elektroničkim putem, KLASA: 003-06/17-01/05,    
URBROJ: 2198/01-27-05-17-2 od 26. srpnja 2017. g. 

Z a k l j u č a k 2.

Školski odbor OŠ Voštarnica-Zadar usvaja Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
Voštarnica-Zadar, KLASA: 003-02/17-01/01, URBROJ: 2198/01-27-05-17-1 od 31. ožujka

2017. g.

Z a k l j u č a k 3. 

1. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Majom Stella, diplomiranom učiteljicom, na određeno, puno radno vrijeme, od 12.
rujna 2017. g. do povratka nenazočne radnice Davorke Nola Morović, odnosno do
zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, a najduže
do 26. listopada 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar, na radnom mjestu učitelja edukatora
rehabilitatora.

2. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Jelenom Antišin, diplomiranom učiteljicom, na određeno, puno radno vrijeme, od 12.
rujna 2017. g. do  zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani
način, a najduže do 26. listopada 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar, na radnom mjestu
učitelja edukatora rehabilitatora.

3. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Ivom Peričić,  diplomiranom učiteljicom, na određeno,  puno radno vrijeme, od 16.
rujna 2017. g. do  zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani
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način, a najduže do 30. listopada 2017.  g. u OŠ Voštarnica-Zadar, na radnom mjestu
učitelja edukatora rehabilitatora.

4. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Karlom Jureškom, magistrom edukacijske  rehabilitacije,  na određeno,  puno radno
vrijeme, od 12. rujna 2017. g. do  zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na
drugi propisani način, a najduže do 26. listopada 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar, na
radnom mjestu učitelja edukatora rehabilitatora.

5. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Danijelom Budimir, magistrom edukacijske rehabilitacije, na određeno, puno radno
vrijeme, od 12. rujna 2017. g. do  zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na
drugi propisani način, a najduže do 26. listopada 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar, na
radnom mjestu učitelja edukatora rehabilitatora.

6. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Eneom Selimović,  magistrom edukacijske  rehabilitacije,  na  određeno,  puno radno
vrijeme, od 12. rujna 2017. g. do  zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na
drugi propisani način, a najduže do 26. listopada 2017. g. u OŠ Voštarnica-Zadar, na
radnom mjestu učitelja edukatora rehabilitatora

7. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Blankom Šango, kemijski tehničar, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 5,4
sata dnevno od 19. rujna 2017. g. do 15. lipnja 2018. g. na radnom mjestu pomoćnika
u  nastavi  učeniku  Kristijanu  Popoviću,  koja  je  za  taj  posao  izabrana  na  temelju
natječaja koji je proveo Grad Zadar.

8. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Ines Končurat,  magistra primarnog obrazovanja, na određeno vrijeme, puno radno
vrijeme, od 19. rujna 2017. g. do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na
drugi  propisani  način,  a  najduže  do  2.  studenog  2017.  g.  na  radnom  mjestu
pomoćnika u nastavi koje se financira iz Proračuna Zadarske županije.

9. Školski odbor daje ravnateljici suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom 
Marijom Lisica, magistra psihologije, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, od 
19. rujna 2017. g. do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi 
propisani način, a najduže do 2. studenog 2017. g. na radnom mjestu pomoćnika u 
nastavi koje se financira iz Proračuna Zadarske županije.

10. Školski  odbor daje ravnateljici  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s radnicom
Martinom Kalčić, magistra likovne pedagogije, na određeno vrijeme, nepuno radno
vrijeme, 10 sati ukupno tjedno radno vrijeme,  od 21. rujna 2017. g. do zasnivanja
radnog odnosa na  temelju  natječaja  ili  na drugi  propisani  način,  a  najduže do 4.
studenog 2017. g. na radnom mjestu učitelja likovne kulture. 
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Zapisničar                                                                        Predsjednica Školskog odbora
Maja Heric                                                                         Stela Domins Vunjak, prof. 

3


