
OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ  
   

51513 OMIŠALJ, Baječ 8 

Telefon: 051-842-078 
 

Omišalj, 30.10.2019. god. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

2. sjednice Školskog odbora OŠ Omišalj održane 30.10.2019. god. 

 

ZAKLJUČCI/ODLUKE: 

 
Ad 1. Usvaja se Zapisnik s I. konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane 01.10.2019. god. 
 

Ad 2. i 7. Članovi Školskog odbora primili su na znanje podneseno izvješće Ravnatelja. 

 Ad 3. Okončanjem natječaja za radno mjesto Učitelj/ica razredna nastave - 1 izvršitelj/ica na 
neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) uz probni rok od 6 mjeseci, objavljenom na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči 
Osnovne škole Omišalj od 11.10. do 19.10.2019. godine, izabrana je ENI FURIJAN, čija prijava 
udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

Okončanjem natječaja za radno mjesto Učitelj/ica razredna nastave u PŠ Dobrinj - 1 izvršitelj/ica na 
određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka odsutne djelatnice na rad, objavljenom na 
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Osnovne škole Omišalj od 11.10. do 19.10. 2019. godine, izabrana je ANA SAMBLIĆ, čija 
prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

Okončanjem natječaja za radno mjesto Stručni/a suradnik/ica psiholog/ica u MŠ Omišalj i PŠ Dobrinj - 
1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), objavljenom na mrežnim stranicama 
i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne 
škole Omišalj od 11.10. do 19.10. 2019. godine, izabrana je TAMARA ESKIĆ, čija prijava udovoljava 
uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

Okončanjem natječaja za radno mjesto Učitelj/ica informatike u MŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na 
određeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) do povratka odsutne djelatnice na rad, objavljenom 
na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Osnovne škole Omišalj od 11.10. do 19.10. 2019. godine, izabrana je IVONA KLARIĆ, čija 
prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

Okončanjem natječaja za radno mjesto Učitelj/ica engleskog jezika u MŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na 
neodređeno nepuno radno vrijeme (23 sata tjedno) uz probni rok od 6 mjeseci, objavljenom na 
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Osnovne škole Omišalj od 11.10. do 19.10. 2019. godine, izabrana je LORENA VIDOVIĆ, 
čija prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 



Okončanjem natječaja za radno mjesto Spremač/ica u PŠ Dobrinj - 1 izvršitelj/ica na određeno puno 
radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka odsutne djelatnice na rad, objavljenom na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči 
Osnovne škole Omišalj od 11.10. do 19.10. 2019. godine, izabrana je MERSIHA KARIĆ, čija prijava 
udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

Okončanjem natječaja za radno mjesto Spremač/ica u MŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na određeno puno 
radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka odsutne djelatnice na rad, objavljenom na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči 
Osnovne škole Omišalj od 11.10. do 19.10. 2019. godine, izabrana je MERSIHA KARABAŠIĆ BALIŠ, čija 
prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

Okončanjem natječaja za radno mjesto Voditelj/ica računovodstva u OŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na 
određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka odsutne djelatnice na rad, objavljenom na 
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Osnovne škole Omišalj od 18.10. do 26.10. 2019. godine, izabrana je TAMARA KOSIĆ, 
čija prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

Ad 4. Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, usvaja se. 

Ad 5. Članovi Školskog odbora upoznati su sa provedenim civilnim i sanitarnim nadzorom u MŠ 

Omišalj i PŠ Dobrinj. 

Temeljem dopune dnevnog reda: 
 

Ad 6. Razrednicama Maji Brajković i Ivi Dujmović daje se suglasnost za organizaciju i provedbu 
višednevne izvanučionične nastave u južnu Dalmaciju u rujnu 2020. godine za učenike sadašnjih 7.ih, a 
budućih 8.ih razreda u šk. 2020./2021. godini. 
 

 

          Zapisničar:                       Predsjednik Školskog odbora: 

Ivana Matasić, mag.iur., v.r.                       Ivana Mihaljević, prof., v.r. 

 

 


