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Zemunik, 16. prosinca 2019. 

 

ZAKLJUČCI 

 SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 16. PROSINCA 

2019. GODINE S POČETKOM U 12,30 SATI 

 

NAZOČNI: Josipa Stevanja, Tina Perić, Jurica Sjauš i Marijana Dujak. 

 

NENAZOČNI: Marijan Pranjić i Tomislav Perić (opravdali izostanak) te Dalibor Pinčić (nije 

opravdao izostanak). 

Zamjenica predsjednika Šk. odbora pozdravila je nazočne i pročitala Zapisnik sa sjednice Šk. 

odbora od 11. prosinca 2019. godine. Na isti nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen od 

strane članova Školskog odbora. Nadalje, predlaže sljedeći  

                                                                     DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o izboru kandidata po natječaju za poslove 

-  učitelja/ice hrvatskog jezika, na nepuno neodređeno radno vrijeme (16 sati) 

- tajnika/ice škole, na nepuno neodređeno radno vrijeme (20 sati) 

 

2. Razno. 

 

Ad. 1.).   

- Na propisno objavljen i proveden natječaj za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika na 

neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, jedan izvršitelj, 

u roku je pristiglo 13 prijava koje udovoljavaju uvjetima natječaja.  

Nakon obavljenog testiranja došlo se do zaključka da je kandidatkinja Martina Krnčević 
ostvarila najveći broj bodova (pismeno i usmeno testiranje) te se Školskom odboru predlaže s 
kandidatkinjom Martinom Krnčević, magistrom hrvatskog jezika i književnosti zasnovati radni 



odnos sukladno provedenom natječaju i vrednovanju kandidata za navedeno radno mjesto  na 
neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno. 
 
Slijedom navedenoga, donesena je jednoglasna odluka o zasnivanju radnog odnosa sa 
predloženom kandidatkinjom za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika.  
 

- Na propisno objavljen i proveden natječaj za radno mjesto tajnika/ce na neodređeno nepuno 

radno vrijeme od 20 sati tjedno, jedan izvršitelj, u roku je pristiglo 15 prijava  kandidata od  

Nakon obavljenog testiranja došlo se do zaključka da je kandidatkinja Ivana Serdarević 
ostvarila najveći broj bodova (pismeno i usmeno testiranje) te se Školskom odboru predlaže s 
kandidatkinjom Ivanom Serdarević, dipl.iur., zasnovati radni odnos sukladno provedenom 
natječaju i vrednovanju kandidata za navedeno radno mjesto  na neodređeno nepuno radno 
vrijeme, 20 sati tjedno. 
 
Slijedom navedenoga, donesena je jednoglasna odluka o zasnivanju radnog odnosa sa 
predloženom kandidatkinjom za radno mjesto tajnik/ice škole.  
 
Obje kandidatkinje započinju sa radom 18. prosinca 2019. godine.  
 

Ad. 2) Nema daljnjih pitanja i primjedbi. 

Sjednica završila sa radom u 13,10 sati. 

 

Zapisničarka:                                                            Zamjenica predsjednika Šk. 

odbora: 

 

 

                        


