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OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE SOLIN 

PUT MIRA 3, SOLIN 

 

KLASA: 003-08/20-01/01   

URBROJ: 2180/01-12-01-20-9 

Solin, 22. prosinca 2020. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

Sa XLV. sjednice Školskog odbora Osnovne škole kraljice Jelene, Solin održane dana 22. 

prosinca 2020. godine u 19,00 sati. 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora utvrdila je da je sjednici nazočna većina 

članova Školskog odbora. 

 

Predložila je sljedeći dnevni red. 

 

   Dnevni red: 

 
1. Usvajanje rebalansa za 2020. godinu 

2. Usvajanje financijskog plana i obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu 

3. Usvajanje projekcije financijskog plana za 2022.i 2023. godinu 

4. Otvaranje urudžbiranih neotvorenih ponuda kandidata pristiglih na natječaj za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice 

5. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

Učitelj geografije – 20 sati tjedno, određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

6. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

Učitelj engleskog jezika – 13 sati tjedno, određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

7. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

Učitelj talijanskog jezika – 4 sata tjedno, određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

8. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

Spremačica – 40 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

9. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

Fizika – 32 sata tjedno, neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

10. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

Matematika – 8 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

11. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa bez natječaja – sukladno članku 107. 

Zakona o odgoju i obrazovanju, učitelj glazbene kulture – 4 sata, određeno 

12. Izmjena Godišnjeg plana i programa za OŠ kraljice Jelene za školsku godinu 2020./2021.  

 13. Razno  

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora predložila je članovima Školskog odbora dodavanje 

točke dnevnog reda koja glasi: 

 

14. Obustava postupka imenovanja ravnatelja/ice i imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja/ice

      

Članovi Školskog odbora Osnovne škole kraljice Jelene, Solin jednoglasno su 

usvojili točku 14. dnevnog reda. 

 

 

Utvrđeni dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad 1. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili rebalans za 2020. godinu. 

 

    Ad 2. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili financijski plan i obrazloženje 

financijskog plana za 2021. godinu. 

 

 

Ad 3. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili projekciju financijskog plana za 

2022. i 2023. godinu. 

 

Ad 4. 

 

Članovi Školskog odbora otvorili su pristiglu ponudu i utvrdili da li kandidatkinja 

ispunjava uvjete natječaja i da li je dostavljena u propisanom roku. 
 

Ad 5.  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj geografije, na određeno nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno sa Ivanom Hrgović, magistrom edukacije geografije, koja ispunjava 

uvjete natječaja. 

 

Ad 6.  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj engleskog jezika, na određeno nepuno 

radno vrijeme, 13 sati tjedno sa Anamarijom Mikas, profesorom engleskog jezika i 

književnosti i profesorom talijanskog jezika i književnosti, koja ispunjava uvjete natječaja. 

 

Ad 7.  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj talijanskog jezika, na određeno 

nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno sa Anamarijom Mikas, profesorom engleskog jezika i 

književnosti i profesorom talijanskog jezika i književnosti, koja ispunjava uvjete natječaja. 

 

Ad 8.  

 
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Spremačica, na neodređeno puno radno 

vrijeme, 40 sati tjedno sa Nađom Jurević, ekonomistom, koja ispunjava uvjete natječaja. 

 
Ad 9.  

 
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj fizike, na neodređeno nepuno radno 

vrijeme, 32 sata tjedno sa Brankom Mandić, magistrom matematike i fizike, koja 

ispunjava uvjete natječaja. 
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Ad 10.  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj matematike, na neodređeno nepuno 

radno vrijeme, 8 sati tjedno sa Brankom Mandić, magistrom matematike i fizike, koja 

ispunjava uvjete natječaja. 

 

Ad 11.  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj glazbene kulture, na određeno nepuno 

radno vrijeme, 4 sata tjedno sa Mirjam Zubanović, profesorom glazbene kulture. 

 

 

Ad 12.  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Izmjene Godišnjeg plana i 

programa rada OŠ kraljice Jelene za školsku godinu 2020./2021. 

 

Ad 13. 

  

Točke razno nije bilo. 

Ad 14. 

 

 Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o obustavi postupka 

imenovanja ravnatelja/ice OŠ kraljice Jelene, Solin, te su jednoglasno imenovali Vesnu 

Ružić za vršitelja dužnosti OŠ kraljice Jelene, Solin. 

 

Sjednica Školskog odbora završila je s radom u 20,15 sati. 

 

 

 

       Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

 

 

 

 


