
REPUBLIKA HRVATSKA  

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA 

OBROVAC SINJSKI, HAN 

KLASA: 003-06/17-01/02 

UR.BROJ: 2175-17-01-17-03 

U Obrovcu Sinjskom, 11. svibnja 2017. 

 

ZAKLJUĆCI 2. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE 11. 

SVIBNJA 2017. 
 

 

Dana 11. svibnja 2017. godine održana je 2. Sjednica Školskog odbora Osnovne škole Ivana 

Mažuranića, Obrovac Sinjski na kojoj je odlučeno: 

 

Ad. 1.) Verifikacija zapisnika 1. sjednice Školskog odbora održane 6. travnja 2017. . 

Članovi odbora su jednoglasno sa usvojili zapisnik 1. Sjednice školskog odbora. 

 Ad. 2.) Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, na radnom mjestu 

učitelja/ice razredne nastave (puno radno vrijeme ), na određeno  (izvjestitelj:ravnatelj) 

Na prijedlog Ravnatelja članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Ladom Mastelić, na radnom učiteljica razredne nastave,  

na određeno (30.6.2017.) , puno radno vrijeme. 

 
AD.3.) Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, na radnom mjestu 
učitelja/ice engleskog jezika (nepuno radno vrijeme ), na određeno  (izvjestitelj:ravnatelj) 

Na prijedlog Ravnatelja članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o davanju prethodne 

suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Josipm Zebić, na radnom učiteljice engleskog jezika,  na 

određeno , nepuno radno vrijeme. 

 

Ad.4.) Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, na radnom mjestu 

učitelja/ice prirode, biologije i kemije (puno radno vrijeme ), na određeno  

(izvjestitelj:ravnatelj) 

Na prijedlog Ravnatelja članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa Slavicom Vučić, na radnom mjestu učiteljica prirode, 
biologije i kemije, na određeno , puno radno vrijeme. 

 

Ad. 5.) Rebalans financijskog plana II  (izvjestitelj: računovođa) 

Članovi školskog odbora jednoglasno su usvojili Rebalans financijskog plana II 



Ad. 6.) Rebalans plana  nabave I  (izvjestitelj: računovođa 

Članovi školskog odbora jednoglasno su usvojili Rebalans plana nabave I 

Ad. 7.) Usvajanje prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u OŠ 

Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski (izvjestitelj: ravnatelj) 

 

Članovi školskog odbora jednoglasno su usvojili prijedlog Pravilnika o provedbi postupka 

jednostavne nabave u OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski. 

Ad. 8.) Mišljenja i prijedlozi 

Članovi Školskog odbora dali su suglasnost za pokretanje jednostavne nabave sanacije 

sanitarnih čvorova u OŠ Ivana Mažuranića. 

 

 

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Stipe Radić 

  

 

 


