
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, 
                        MAKARSKA 
Ante Starčevića 14 
21300 Makarska 
 
KLASA: 003-06/18-01/01 
URBROJ: 2147-15-02-18-19 
 
Makarska, 19.11.2018. godine 
 
                                                             
PREDMET: Poziv na sjednicu   
                 
Dana 22. 11. 2018. godine (četvrtak) održat će se sjednica Školskog odbora.  
Početak u 18,30 sati. 
 
Dnevni red  /prijedlog /: 
                

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 16.10.2018. godine; 
 

2. Suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme, 
prema članku 107. st.11. alinea 3. važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi te članku 24. st.4. važećeg Kolektivnog ugovora za zaposlenike u 
osnovnoškolskim ustanovama, za radnike: 
 

 Učitelj TZK Mario Pihler- povećanje ukupnog tjednog radnog vremena radnika na 
neodređeno puno radno vrijeme: zbog povećanja satnice nastave TZK u šk. godini 
2018./19. (zaprimljena suglasnost Ministarstva) te preraspodjele zaduženja nakon 
odlaska radnika G.Pihlera u mirovinu 
   

 Učitelj eng. jezika Iva Baković- povećanje ukupnog tjednog radnog vremena radnice 
na neodređeno puno radno vrijeme: zbog povećanja satnice nastave engleskog jezika  u 
šk. godini 2018./19. (zaprimljena suglasnost Ministarstva) 
 

 Učitelj prirode, biologije i kemije Antonijo Đerek- povećanje ukupnog tjednog 
radnog vremena radnika na neodređeno puno radno vrijeme: zbog povećanja satnice 
nastave biologije i kemije u šk. godini 2018./19.  
(zaprimljena suglasnost Ministarstva) ; 

 
3. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 

za 3 radna mjesta, ukupno 3 izvršitelja, po natječaju (KLASA:112-02/18-01/11) 
objavljenom 6.11.2018. na web stranici Škole i HZZ-u: 

 
          učitelj/ica fizike-1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog  
          radnog vremena 
 
          učitelj/ica edukator-rehabilitator-1 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme 
 
          spremač/ica-1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena ; 

 
4. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

za radna mjesta, ukupno 6 izvršitelja, po natječaju (KLASA:112-01/18-01/08) 
objavljenom 6.11.2018. na web stranici Škole i HZZ-u: 

 
učitelj/ica engleskog jezika-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog 
radnog vremena (zamjena radnice na rod. dopustu u dijelu satnice) 

 



učitelj/ica njemačkog jezika-1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjednog 
radnog vremena (zamjena radnika na bolovanju u dijelu satnice ) 

 
učitelj/ica povijesti-1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata tjednog radnog 
vremena (zamjena radnika na bolovanju u dijelu satnice ) 

 
učitelj/ica talijanskog jezika-1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog 
radnog vremena (zamjena odsutne radnice- zapošljavanja na teret Osnivača) 

 
učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku-2 izvršitelja do 30.6.2019., puno radno 
vrijeme (zapošljavanje na teret Osnivača); 
 

5. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za odabir kandidata po natječaju  
(KLASA:112-01/18-01/06) objavljenom 6.11.2018. na web stranici Škole i HZZ-u, 
 za provođenje mjere HZZ-a „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa“ osposobljavanje za učitelja/icu hrvatskog jezika; 
 

6. Obavijest Školskom odboru vezano uz natječaj, KLASA:112-01/18-01/07, objavljen 
6.11.2018. za provođenje mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ 
za radno mjesto stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila-socijalni 
pedagog, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme;  

 
7. Razno. 

 
 
 
 
                                                                    Predsjednik Školskog odbora: 
                                                                                   Vojo Ribičić, s.r. 


