
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, 

                    MAKARSKA 

Ante Starčevića 14,  

21 300 Makarska 

 

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 16.11.2020. godine 

od 19:00 sati do 20:30 sati, objavljuje se sljedeći 

 

ZAKLJUČAK  

 

 

1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 1.10.2020. godine, s 

početkom u 18:30 sati, a završetkom sjednice u 20:30 sati. 

 

2. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, 

određeno radno vrijeme za radno mjesto učitelja edukatora rehabilitatora- 2 izvršitelja. 

 

3. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, 

određeno radno vrijeme od 17.11.2020., na 5 mjeseci za radno mjesto učitelja edukatora 

rehabilitatora. 

 

4. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na 

nepuno, određeno radno vrijeme, za radno mjesto učitelja geografije. 

 

5. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa 

na nepuno, određeno radno vrijeme, za radno mjesto učitelja informatike, 

 

6. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa 

na nepuno, neodređeno radno vrijeme, za radno mjesto učitelja informatike, 

 

7.1. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena 

na neodređeno puno vrijeme, za učiteljicu engleskog jezika- povećanje ukupnog 

tjednog radnog vremena sa 5,6 sata dnevno na 8 sati dnevno. 
  

7.2. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena na 

neodređeno nepuno vrijeme, za učitelja prirode, biologije i kemije- povećanje ukupnog 

tjednog radnog vremena radnika na neodređeno nepuno radno vrijeme sa 4 sata dnevno na 

5,2 sati dnevno. 

 

7.3. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena 

na neodređeno nepuno vrijeme, za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture- 

povećanje ukupnog tjednog radnog vremena radnika na neodređeno nepuno radno 

vrijeme sa 3,2 sata dnevno na 3,6 sati dnevno. 

 

7.4. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena 

na neodređeno nepuno vrijeme, za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture- 

povećanje ukupnog tjednog radnog vremena radnika na neodređeno nepuno radno 

vrijeme sa 1,6 sata dnevno na 2,2 sati dnevno. 

 



7.5. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena 

na neodređeno nepuno vrijeme, za učiteljicu hrvatskog jezika- ugovor na 

neodređeno nepuno radno vrijeme (2,2 sata dnevno). 

 

− Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena na 

neodređeno nepuno vrijeme, za učitelja informatike Joska Grabnera- povećanje 

ukupnog tjednog radnog vremena radnika na neodređeno nepuno radno vrijeme sa 4,8 

sati dnevno na 6,2 sata dnevno. 

 

 

 
 

         Predsjednik Školskog odbora: 

         Vojo Ribičić 


