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UČENIČKI DOM KRIŽEVCI 

Ratarna 10 

-------------------------------------------- 

KLASA: 003-06/17-02/08 

URBROJ: 2137-28-01-17-2 

Križevci, 01. rujna 2017. 

 

 

          S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

              sa sjednice Domskog odbora Učeničkog doma Križevci 

                   održane dana 01. rujna 2017. godine s početkom u 15,30 sati 

 

Predsjednik  Domskog odbora predlaže slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Domskog odbora održane dana 13. srpnja 2017. 

godine 

2. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa 

na neodređeno puno radno vrijeme po provedenom natječaju za radno mjesto 

pomoćni/a kuhar/ica; 

3. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa 

na određeno puno radno vrijem za radno mjesto pralja, do dobivanja suglasnosti za 

zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto pomoćno-tehničkih radnika, ali najduže 

do 60 dana; 

4. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa 

na određeno puno radno vrijeme zamjena za nenazočnog radnika za radno mjesto 

odgajatelj, ali najduže do 60 dana; 

5. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje 

01.01.2017. do 30.06.2017. godine; 

6. Različito. 

  

AD/1. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa sjednice održane 13. srpnja 2017. godine. 

AD/2. Domski odbor  je jednoglasno ravnateljici dao je prethodnu suglasnost za 

Nikolinu Pavlic s kojom planira sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme za 

radno mjesto pomoćna kuharica; 

AD/3. Domski odbor je jednoglasno ravnateljici dao prethodnu suglasnost za Sanju 

Kos s kojom planira sklopiti ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto 

pralja, do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto pomoćno-

tehničkih radnika, najduže do 60 dana; 

AD/4. Domski odbor je jednoglasno ravnateljici dao prethodnu suglasnost za Ivanu 

Sopić s kojom planira sklopiti ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto 

odgajatelj, zamjena za nenazočnog radnika, ali najduže do 60 dana; 

AD/5. Domski odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju izvješća financijskog 

poslovanja u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017. godine. 

AD/6. Ravnateljica izvješćuje članove o upisu učenika u učenički dom nakon 

završenog jesenskog roka. 

Sjednica je zaključena u 16,10 sati.  


