
OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ 

                        N A Š I C E 
A. Cesarca 18 

tel: 031 613 357; 615-415 

                            fax: 031 613 749 

             e-mail: os-dore.pejacevic@os.t-com.hr 

  m.br. 3120457 

KLASA: 003-06 /17-01-10 

URBROJ:2149/06-17-02 

Našice, 11. listopada  2017.  

ZAKLJUČCI 

  

 7. sjednice  Školskog odbora održane u   srijedu 11. listopada 2017. godine u 18,00 sati u prostoru 

matične škole u Našicama     

Nazočni: predsjednica Jadranka Jantošik, članovi Tina Marković Antolović, Krešimir Kašuba, Hrvoje 

Pintarić, Mirna Puhanić, Lea Liović, Leopoldina Vitković, ravnateljica Jasminka Falamić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa prema natječaju za: 

a) učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na puno neodređeno radno vrijeme 

b) učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na nepuno neodređeno radno vrijeme 

c) učitelja povijesti na nepuno određeno radno vrijeme 

d) učitelja biologije na nepuno određeno radno vrijeme 

e) kuharice na puno određeno radno vrijeme 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika 6. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica – moli nazočne da se izjasne o vjerodostojnosti zapisnika i zaključaka 6. sjednice Školskog 

odbora. Nitko nema primjedbi pa se donosi 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju zapisnik i zaključci 6. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 2) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa prema natječaju 

objavljenom na internetskim stranicama HZZZ i Škole 13. rujna 2017. godine za popunu radnog mjesta: 

a) učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na puno neodređeno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog ravnateljice da se na radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na 

puno neodređeno vrijeme primi Marko Blažević, mag. kineziologije. 

 
b) učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na nepuno neodređeno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog ravnateljice da se na radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na 

nepuno neodređeno vrijeme primi Sandra Tolj Glavaš, mag. kineziologije. 
 

c) učitelja povijesti na nepuno određeno radno vrijeme 

 

ZAKLJUČAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto učitelja povijesti na nepuno određeno vrijeme, do povratka učiteljice Ivane 

Bekavac na svoje radno mjesto, primi Božena Martinović Benić,mag. povijesti. 

 

 

 



 
d) učitelja biologije na nepuno određeno radno vrijeme 

 

ZAKLJUČAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto učitelja biologije na nepuno određeno vrijeme do 60 dana primi Tanja Molnar, 

mag.biologije. 

 

e)  kuharice na puno određeno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto kuharice na puno određeno vrijeme primi Vesna Keglević, kuharica. 

 

Ad 3) Pitanja i prijedlozi 

a) ZAKLJUČAK: Na dane otvorenih vrata vojarne „Našice“ ići će 2.a i b razredni odjel. 

 

         
Zapisničar tajnica:                 Predsjednica Školskog odbora: 

  Katica Tomaić                                            Jadranka Jantošik 

 

 
 


