
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA,  
                  MAKARSKA 
Ante Starčevića 14 
21 300 Makarska 
 
Makarska, 22. studenog 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  
22. studenog 2018. godine, objavljuje se sljedeći 
 

ZAKLJUČAK  

1.  Prema prijedlogu Predsjednika Školskog odbora prihvaćena je izmjena Dnevnog reda na način da je u 
točki 2. kod uči.eng. jezika riječ „puno“ zamijenjena riječima „nepuno radno vrijeme od 28 sati tjednog 
radnog vremena“.  

2.  Verificiran je zapisnik prethodno održane sjednice Školskog odbora od 16.10.2018. godine. 

3.  Školski odbor daje svoju suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena za radnike koji 
sa Školom imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, sukladno čl.107. st.11. 
ZOOO-a te članku 24. GKU. Tako je povećano tjedno radno vrijeme radnika M.P. (puno radno 
vrijeme), A.Đ. (puno radno vrijeme) i I.B. (nepuno radno vrijeme od 28 sati tjedno).   
 
4. Po natječaju (KLASA:112-02/18-01/11) objavljenom 6.11.2018. godine na stranicama HZZ-a i  
web stranici Škole za radni odnos su odabrani sljedeći kandidati (po prijedlogu ravnateljice uz 
prethodnu suglasnost Školskog odbora): 
1. rad. mjesto učitelj/ica fizike-N.R., iz Makarske (određeno vrijeme do 5 mjeseci) 
2. rad. mjesto učitelj(ica edukator-rehabilitator-A.H., iz Makarske (neodređeno vrijeme) 
3. rad. mjesto spremačice-N.M., iz Makarske (neodređeno vrijeme). 
 
5. Po natječaju (KLASA:112-01/18-01/08) objavljenom 6.11.2018. godine na stranicama HZZ-a i  
web stranici Škole za radni odnos su odabrani sljedeći kandidati (po prijedlogu ravnateljice uz 
prethodnu suglasnost Školskog odbora): 
1. rad. mjesto učitelj/ica engleskog jezika-LJ.C. 
2. rad. mjesto učitelj/ica njemačkog jezika-I.V. 
3. rad. mjesto učitelj/ica povijesti-M.L. 
4. rad. mjesto učitelj/ica talijanskog jezika-K.I. 
5. rad. mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku-2 izvršitelja: M.D. i  D.Ž. 
 
6. Po natječaju (KLASA:112-01/18-01/06) objavljenom 6.11.2018. godine na stranicama HZZ-a i  
web stranici Škole, po prijedlogu ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, za 
provođenje mjere HZZ-a „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odabran 
je kandidat/kinja J.J. 
 
7. Školski odbor je obaviješten da se na 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, nije javio nijedan kandidat pa se navedena mjera neće moći koristiti u 2018. godini.    

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

Predsjednik Školskog odbora: 
Vojo Ribičić, s.r. 


