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Školski odbor Osnovne škole Retfala, Osijek  je na svojoj 24. sjednici održanoj dana  

24.10. 2018. godine donio sljedeću   

     ODLUKU 

1.  Pod točkom 2. Dnevnog reda Školski odbor je jednoglasnom odlukom dao prethodnu suglasnost na 

prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa za učiteljicu Maju Bošnjak, neodređeno, puno radno 

vrijeme u produženom boravku, uz probni rad od 4 mjeseca. 

2. Pod točkom 3. Dnevnog reda Školski odbor je jednoglasnom odlukom dao prethodnu suglasnost na 

prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa za učiteljicu Anu Mikić, neodređeno, puno radno 

vrijeme, rad u produženom boravku uz probni rad od 4 mjeseca. 

3. Pod točkom 4. Dnevnog reda Školski odbor je jednoglasnom odlukom dao prethodnu suglasnost na 

prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa za učiteljicu Teu Sejdinović, neodređeno, puno 

radno vrijeme, rad u produženom boravku, uz probni rad od 4 mjeseca. 

4. Pod točkom 5. Dnevnog reda Školski odbor je jednoglasnom odlukom dao prethodnu suglasnost na 

prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa za učiteljicu razredne nastave Mirnu Brlošić, do 

zaključenja bolovanja učiteljice Pivac D. 

5. Pod točkom 6. Dnevnog reda Školski odbor je jednoglasnom odlukom dao prethodnu suglasnost na 

prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa za učiteljicu hrvatskog jezika Ines Prespjanin, 

nepuno-11 sati tjedno, određeno, do povratka Novaković N. na rad, odnosno najduže do 30. lipnja 

2019.godine. 

6. Pod točkom 7. Dnevnog reda Školski odbor je jednoglasnom odlukom dao prethodnu suglasnost na 

prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa za učitelja engleskog i njemačkog jezika Marka 

Šteku, puno, određeno radno vrijeme, do zaključenja bolovanja Bošnjak K., odnosno najduže do 30. 

lipnja 2019.godine. 

7.  Pod točkom 8. Dnevnog reda za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice engleskog i njemačkog jezika 

puno, određeno radno vrijeme do povratka Šapina Jonjić D., odnosno Palijan I., odnosno najduže do 

30.lipnja 2019.godine, a sukladno natječaju, ravnateljica nije predložila nikoga, jer je kandidatkinja koja 

je ispunjavala uvjete natječaja povukla svoju prijavu na natječaj, a ostali kandidati nisu ispunjavali 

uvjete natječaja. Školski odbor je primio na znanje obavijest ravnateljice.  

 

                                               Predsjednik Školskog odbora 

                                                                  ____________________________ 

                                                                      Goran Matasović, dipl. učitelj 

 


