
 

 

INFORMACIJA 

o održanoj 4. vanrednoj sjednici Upravnog odbora 

 

Dana 27.08.2021. godine održana je 4. Vanredna  sjednica Upravnog odbora na kojoj je razmatrano: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 1 (prve) redovne sjednice održane 29.07.2021.godine 

2. Usvajanje Zapisnika za 3 (treće) vanredne telefonske sjednice održane 

19.08.2021.godine 

3. Prigovori na Odluke o izboru kandidata po raspisanim Javnom oglasu od 24.06.2021.godine: 
 Prigovor Emira Ibrišimovića na Obavijest o odluci o prijemu u radni odnos na radno mjesto Stručni 

saradnik za pravne poslove po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Prigovor Maide Hadžiabdić na Odluku za prijem u radni odnos na radno mjesto Stručni saradnik za 

plan i analizu po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Prigovor Kenana Grbe  na Obavijest o odluci o prijemu u radni odnos na radno mjesto Stručni saradnik 

za radno-pravne poslove po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Prigovor Kenana Grbe na Obavijest o odluci o prijemu u radni odnos na radno mjesto Stručni saradnik 

za pravne poslove po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Prigovor Ene Avdibegović  na Odluku o prijemu u radni odnos na radno mjesto Stručni saradnik za 

radno-pravne poslove po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Prigovor Amine Hrustanović  na Obavijest o odluci o prijemu u radni odnos na radno mjesto Stručni 

saradnik za radno-pravne poslove po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Prigovor Selme Zuhrića  na Odluku  o prijemu u radni odnos na radno mjesto Stručni saradnik za 

radno-pravne poslove po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Žalba  Selme Klino na Odluku  o prijemu u radni odnos na radno mjesto Radnica na održavanju čistoće 

po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

 Prigovor Sabine Ćutahija na Odluku o prijemu u radni odnos na radno mjesto Radnica na održavanju 

čistoće po raspisanom Javnom oglasu od 24.06.2021.godine 

             IZVJESTILAC: Senada Sitnić, dipl.iur. 

4. RAZNO 

 

 

Rješenja, Odluke i Zaključci  koji su donijeti na navedenoj sjednici se nalaze u Arhivi Upravnog 

odbora. 


