
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, 

                    MAKARSKA 

Ante Starčevića 14,  

21 300 Makarska 

 

Makarska, 17. prosinca 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 17. prosinca 2019. godine, objavljuje se sljedeći 

 

 

 

ZAKLJUČAK  

 

 

1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice održane 10.12.2019. godine koji je 

članovima dostavljen na e-mail. 

 

2. Usvojen je Financijski plan za 2020. godinu i Projekcije plana za 2021. i 2022. 

godinu; 

 

3. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) dao suglasnost za prijedlog 

ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za popunjavanje radnog mjesta učiteljice 

razredne nastave za djelatnicu Leu Jović Srzić, na određeno vrijeme, do povratka 

djelatnice na rad. 

 

4. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) donesenom tajnim 

glasovanjem dao suglasnost za prijedlog ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za 

popunjavanje radnog mjesta učitelja glazbene kulture, na puno, neodređeno radno 

vrijeme za djelatnika Josipa Tomasovića. 

 

5. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) dao suglasnost za prijedlog 

ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za popunjavanje radnog mjesta učitelj 

engleskog jezika, na nepuno, određeno radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za 

djelatnicu Katarinu Ivanković. 

 

6. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) donesenom tajnim 

glasovanjem dao suglasnost za prijedlog ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za 

popunjavanje radnog mjesta učiteljice fizike, na nepuno, neodređeno radno vrijeme, za 

djelatnicu Mladenu Leticu-Rozić. 

 

7. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA dao suglasnost za prijedlog 

ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za popunjavanje radnog mjesta učitelj 

povijesti, na nepuno, određeno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad, za 

djelatnicu Marinu Lalić. 

 

8. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) dao suglasnost za prijedlog 

ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinja za popunjavanje radnog mjesta učitelj 

hrvatskog jezika, na određeno nepuno radno vrijeme, do povratka djelatnice na rad. S 



obzirom da je zbog raspodjele posla bilo potrebno zaposliti dvije radnice na nepuno 

radno vrijeme umjesto jednu na puno, ravnateljica je predložila djelatnice Zdravku 

Mikulić i Ljubicu Carević, a Školski odbor je isti prijedlog jednoglasno usvojio; 

 

9. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) dao suglasnost za prijedlog 

ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za popunjavanje radnog mjesta učiteljice 

njemačkog jezika, za nepuno, određeno radno vrijeme do povratka djelatnika na rad, 

za djelatnicu Ines Visković. 

 

10. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) dao suglasnost za prijedlog 

ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za popunjavanje radnog mjesta tajnice, na 

puno, određeno radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za djelatnicu Mateu 

Jurković; 

 

11. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) dao suglasnost za prijedlog 

ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za popunjavanje radnog mjesta učitelj 

edukator rehabilitator za djelatnicu Anu Popović. Budući da nije bilo stručnog 

kandidata koji bi se javio na navedeni natječaj, a zbog čega nije bilo mogućnosti 

zasnivanja radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme, dana je jednoglasna 

suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, određeno 

radno vrijeme (najdulje do 5 mjeseci), za navedeno radno mjesto, za djelatnicu Anu 

Popović. 

 

12. S obzirom da je kandidatkinja koja je jedina ispunjavala uvjete natječaja za 

popunjavanje radnog mjesta učitelja informatike, na dan održavanja sjednice Školskog 

odbora, javila ravnateljici da je dobila posao na drugom mjestu na neodređeno vrijeme 

te da stoga povlači svoju prijavu na natječaj, a da nije bilo drugih stručnih kandidata 

za radno mjesto učitelja informatike, isti natječaj se poništava. 

 

13. Školski odbor je jednoglasnom odlukom (6 glasova ZA) donesenom tajnim 

glasovanjem dao suglasnost za prijedlog ravnateljice za zapošljavanje kandidatkinje za 

popunjavanje radnog mjesta učitelj geografije, za nepuno, neodređeno radno vrijeme, 

za djelatnicu Sanju Vladić Erceg; 

 

14. O točki 13. nije se raspravljalo. 

 

15. Ovaj Zaključak objaviti će se na mrežnoj stranici Škole. 

 

 

 

         Predsjednik Školskog odbora: 
         Vojo Ribičić                                                                                                    


