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Slatine, 26.11.2020. 

Oglasna ploča OŠ Slatine 

 

Izvod iz zapisnika 29. sjednice Školskog odbora održane 26.11.2020. (četvrtak) u 

prostorijama OŠ Slatine u 11,30 sati 

 

Sukladno članku 58. Statuta Osnovne škole Slatine na 28. sjednici Školskog odbora 

zaključenoj dana 26. studenog 2020. godine, Školski odbor je na prijedlog i traženje 

Ravnateljice sa sljedećim dnevnim redom: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Školskog odbora OŠ Slatine; 

2. Davanje suglasnosti ravnateljici OŠ Slatine za zasnivanjem radnog odnosa na 

određeno nepuno radno vrijeme sa kandidatkinjom Ankom Zelalijom, na radnom 

mjestu učiteljice informatike, sukladno provedenom natječaju; 

3. Otvaranje pristiglih prijava od strane članova ŠO OŠ Slatine temeljem objavljenog 

natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole, objavljenog na službenom glasilu NN 

i web stranici škole; 

4. Davanje suglasnosti ravnateljici OŠ Slatine za zasnivanjem radnog odnosa na 

određeno vrijeme temeljem provedenog natječaja za radno mjesto pomoćnika u 

nastavi ( PUN ); 

5. Davanje suglasnosti Ravnateljici škole radi izmjene i usklađenja ugovora o radu s 

djelatnicom Marijom Lazić, a na temelju dobivene suglasnosti Ministarstva o 

povećanju satnice 

 te usklađenje ugovora o radu na dvije Škole temeljem pisanog zahtjeva djelatnice. 

 

 

 

 



Školski odbor donio je sljedeće Odluke: 

 

1. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o usvajanju zapisnika sa 28. 

sjednice Školskog odbora Osnovne škole Slatine. 

2. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o davanju suglasnosti 

Ravnateljici škole za zasnivanjem radnog odnosa, na određeno, nepuno radno 

vrijeme sa kandidatkinjom Ankom Zelalijom, na radnom mjestu učiteljice 

informatike, sukladno provedenom natječaju. 

3. Članovi Školskog odbora OŠ Slatine, sukladno Statutu Škole utvrđuju da je 

zaprimljena prijava jednog kandidata – Željke Ninčević u postupku za izbor i 

imenovanje ravnatelja Škole, te jednoglasno potvrđuju kako kandidatkinja 

udovoljava svim zakonskim uvjetima natječaja te da je u zakonskom roku 

dostavila svu potrebnu potrebnu dokumentaciju. 

4. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o davanju suglasnosti 

Ravnateljici škole za zasnivanjem radnog odnosa, na određeno, nepuno radno 

vrijeme sa kandidatkinjom Antonijom Žegarac, na radnom mjestu Pomoćnika u 

nastavi, sukladno provedenom natječaju. 

5. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o davanju suglasnosti 

Ravnateljici škole za povećanjem satnice te usklađenje ugovora o radu na 

neodređeno nepuno radno vrijeme, za djelatnicu Mariju Lazić, učiteljicu 

informatike. 

 

 

 

 

Zapisničarka                                                                                                   Predsjednica ŠO OŠ Slatine 

Ivana Cvitanović                                                                                                    Ana Vukadinović 

 

 

 

 


