
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA,  
                  MAKARSKA 
Ante Starčevića 14 
21 300 Makarska 
 
Makarska, 20. veljače 2018. godine 
 
Na temelju članka 10. stavka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) 
sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, održane dana  
20. veljače 2018. godine,  
objavljuje se sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK  

 

1. Nadopunjen je Dnevni red na način da je predložena točka 4. Dnevnog reda iz Poziva na sjednicu 
postala točka 6., a dodane su nove točke 4. i 5. 

2. Verificiran je zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora održane dana 30.1.2018. godine. 

3.  Po natječaju (KLASA:112-01/18-01/01) objavljenom 6.2.2018. godine na stranicama HZZ-a i web 
stranici Škole, za radno mjesto pomoćnika u nastavi, 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme 
od 25 sati tjedno, do 30.6.2018., zaposleni su: 

Toni Trutin, iz Makarske i 
Martina Novosel Paunović, iz Makarske. 

 
4. Jednoglasno je dana suglasnost za rad na određeno vrijeme, a najdulje do 60 dana, za Nevena 
Miočevića, iz Makarske- za radno mjesto domara-ložača centralnog grijanja. 
 
5. Ravnateljica i Predsjednik Školskog odbora upoznaju članove sa molbama dviju radnica za prelazak na 
upražnjeno radno mjesto kuharice. Ravnateljica pojašnjava kako će za upražnjeno radno mjesto objaviti 
natječaj sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o radu OŠ 
S.Ivičevića. 
Školski odbor daje suglasnost na prijedlog ravnateljice na Aneks br.2 ugovora o radu radnice I.S. za 
obavljanje poslova kuharice, na određeno vrijeme i to do završetka postupka zapošljavanja radnika na 
neodređeno vrijeme temeljem natječaja koji će se objaviti za upražnjeno radno mjesto. 
 
6. Jednoglasno je dana suglasnost za rad na određeno vrijeme, a najdulje do 60 dana, za Nadiju Matković, 
iz Makarske- za rad na radnom mjestu spremačice za vrijeme važenja Aneksa br.2 ugovora o radu radnice 
I.S. 

7. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Škole. 

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Vojo Ribičić, s.r. 

 


