
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA,  
                  MAKARSKA 
Ante Starčevića 14 
21 300 Makarska 
 
Makarska, 22. siječnja 2019. 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  
22. siječnja 2019. godine, objavljuje se sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK  

1.  Školski odbor je nakon održane rasprave i utvrđivanja samog sadržaja Pravilnika, na prijedlog 
Ravnateljice, sukladno ovlastima propisanim člankom 58. Statuta Osnovne škole Stjepana Ivičevića, 
jednoglasno donio Pravilnik o video nadzoru OŠ S. Ivičevića, Makarska, koji stupa na snagu osmog dana 
od dana objave na oglasnoj ploči Škole.    

2. Trenutno važeći Statut Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, donesen je 4. ožujka 2016. a 
njegove Izmjene i dopune donesene su 30.1.2018.  

Budući da je s danom 4.8.2018. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18.) koji je propisao rok od 6 mjeseci u 
kojemu su školske ustanove dužne uskladiti svoje opće akte sa Zakonom, na prijedlog ravnateljice, 
Školski odbor jednoglasno donosi odluku tj. utvrđuje konačni Prijedlog novog Statuta Osnovne škole 
Stjepana Ivičevića, Makarska, koji će se dostaviti Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti. 

3. Nakon izvršene reinventarizacije fonda školske knjižnice Povjerenstvo je sastavilo zapisnik te ga 
dostavilo Školskom odboru kao izvješće o okončanom postupku. Školski odbor upoznat je sa 
sadržajem Zapisnika te nije imao primjedbe na podneseno izvješće Povjerenstva. 

4. Po natječaju (KLASA:112-01/19-01/01) objavljenom 8.1.2019. godine na stranicama HZZ-a i  
web stranici Škole za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, 
za radno mjesto učitelj/ica informatike, za kandidata M.B., po prijedlogu ravnateljice, Školski je odbor 
dao svoju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa. 
 
5. Školski je odbor upoznat sa Presudom i Rješenjem Upravnog suda u Splitu te će sukladno izreci te 
uvažavajući primjedbe Suda a pridržavajući se pravnih shvaćanja dalje postupiti po predmetu. 

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

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 
Vojo Ribičić, s.r. 


