
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, 
                MAKARSKA 
Ante Starčevića 14 
21 300 Makarska 
 
KLASA:003-06/18-01/03 
URBROJ:2147-15-01-18-02 
Makarska, 17. travnja 2018. godine 
 
        Školski odbor Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, 
na temelju članka 118. stavka 2. podstavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 
16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17), članka 108. važećeg Pravilnika o radu Osnovne 
škole Stjepana Ivičevića, Makarska te na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole 
Stjepana Ivičevića, Makarska,  
a povodom zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa radnice Marije Busch, 
podnesenog po opunomoćeniku ODVJETNIČKO DRUŠTVO URLIĆ PAVLINOVIĆ 
j.t.d., na sjednici održanoj 17. travnja 2018. godine, 
donio je  
 

O D LU K U 
    
        Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa radnice Marije Busch  
podnesen protiv odluke o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto kuhar/ice  
kao i protiv provedenog javnog natječaja za navedeno radno mjesto  
kojim se traži stavljanje van snage odluke o rezultatima javnog natječaja  
(Klasa:112-02/18-01/02), poništavanje javnog natječaja te zapošljavanje radnice 
Marije Busch na radnom mjesta kuharice izmjenom ugovora o radu od 2005. godine 
odbija se kao neosnovan.   

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Radnica Marija Busch, zaposlena na neodređeno puno radno vrijeme u Osnovnoj 
školi Stjepana Ivičevića, Makarska, ugovorom o radu od 1. rujna 2005. godine, 
putem opunomoćenika- ODVJETNIČKO DRUŠTVO URLIĆ PAVLINOVIĆ j.t.d. 
podnijela je Školi, 6. travnja 2018. godine,  
zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa. 
Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa podnesen je protiv odluke o rezultatima 
javnog natječaja za radno mjesto kuhar/ice kao i protiv provedenog javnog natječaja 
za navedeno radno mjesto. U zahtjevu radnica traži stavljanje van snage odluke o 
rezultatima javnog natječaja, poništavanje javnog natječaja te zapošljavanje radnice 
na radnom mjesta kuharice izmjenom ugovora o radu od 2005. godine. 
 
Razmatrajući podneseni zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa utvrđeno je: 
slijedeće: 
 - da je Podnositelj Zahtjeva za zaštitu prava prilikom sastavljanja Zahtjeva krivo 
utvrdio činjenično stanje pošto u obzir nije uzeo postojanje Odluke o zabrani novog 
zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine br. 
70/2016, 50/2017) Vlade Republike Hrvatske, te Naputak Ministarstva Znanosti, 



odgoja i obrazovanja, KLASA:602-01/17-01/00614, URBROJ:533-25-17-0001, od 13. 
rujna 2017. godine. upućen svim ravnateljicama/ravnateljima Osnovnih škola. 
 - da je poslodavac, Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Makarska, u potpunosti 
poštivao zakonske i podzakonske akte te pravilno proveo postupak zapošljavanja 
radnika na radno mjesto kuhar/ice nakon odlaska radnice Zorke Pirak u mirovinu.  
 - da donesenom odlukom o rezultatima natječaja za radno mjesto kuhar/ice te 
provedenim postupkom javnog natječaja za radno mjesto niti u jednom dijelu nije 
povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa radnice Marije Busch.  
 
Prema stavku 1. točke 4.  navedene Odluke o zabrani novog zapošljavanja redovito 
obavljanje pomoćno-tehničkih poslova na radnim mjestima koja ostaju upražnjena 
zbog umirovljenja treba se osigurati preraspodjelom poslova, odnosno radnog 
vremena između postojećih namještenika, čime je stavljen van snage članak 23. st. 
5. Kolektivnog ugovora potpisanog od stane Vlade RH, Sindikata hrvatskih učitelja i 
Sindikata zaposlenih u hrvatskom školstvu dana 11.04.2011. godine na koji se 
poziva podnositelj Zahtjeva za zaštitu prava.  
Pošto Škola nije bila iz organizacijsko-tehničkih razloga mogla izvršiti preraspodjelu 
poslova među postojećim namještenicima iz razloga što Škola radi na dvije lokacije, 
Škola je prema stavku 2. točke 4. bila obavezna objaviti javni poziv vanjskim 
pružateljima usluga za obavljanje poslova radnice koja je otišla u mirovinu, što je 
Škola i napravila dana 24.10.2017. Javni poziv trajao je do 1.11.2017. godine.  
 
S obzirom da nijedan vanjski pružatelj usluga nije dostavio ponudu za pružanje 
traženih usluga dakle nije se moglo osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih 
poslova za radno mjesto kuhar/ice povjeravanjem vanjskom pružatelju usluga Škola 
je dana 3. studenog 2017. godine uputila nadležnom tijelu, Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja, svoj Zahtjev za suglasnost za zapošljavanje kuhar/ice na postojeće 
upražnjeno radno mjesto zbog odlaska radnice Zorke Pirak u mirovinu. 
 
Prema odredbama točke 3. i 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i 
namještenika u javnim službama (Narodne novine br. 70/2016, 50/17) Vlade 
Republike Hrvatske kao i prema naputku, KLASA:602-01/17-01/00614, 
URBROJ:533-25-17-0001, od 13. rujna 2017. godine,  Ministarstva znanosti i 
obrazovanja Republike Hrvatske, u javnim službama dozvoljeno je zapošljavanje 
pomoćno-tehničkih radnika na neodređeno vrijeme, zbog umirovljenja radnika ili 
prestanka ugovora o radu s radnikom, isključivo uz suglasnost čelnika nadležnog 
tijela, Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 
Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje kuhar/ice, 
KLASA:602-02/17-07/01906, URBROJ:533-25-18-0002, izdanu 19. siječnja 2018. 
godine, Škola je zaprimila 16. veljače 2018. godine. 
 
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama pa tako i odredbe 
njegova članka 23. st. 5. na koje se radnica poziva u svojem zahtjevu za zaštitu 
prava iz radnog odnosa prestao je pravno važiti 1. prosinca 2017. godine. 
 
Poslodavac nije mogao prije nego što je nadležno Ministarstva znanosti i 
obrazovanja izdalo svoju suglasnost te prije nego što je istu zaprimio ponuditi radnici 
Mariji Busch prelazak na radno mjesto kuharice izmjenom ugovora o radu jer bi to 



značilo grubo kršenje Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i 
namještenika u javnim službama. 
 
Škola je nakon što je zaprimila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 
zapošljavanje kuhar/ice, KLASA:602-02/17-07/01906, URBROJ:533-25-18-0002, 
postupila sukladno članku 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju ( NN br. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17) bila u obvezi raspisati 
natječaj za upražnjeno radno mjesto budući da Kolektivni ugovor za zaposlenike u 
osnovnoškolskim ustanovama nije više važio. 
Iz navedenog je očito da nije bilo moguće udovoljiti zamolbi radnice Marije Busch za 
prelazak na radno mjesto bez raspisivanja javnog natječaja. 
 
Školski odbor, na sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, jednoglasno je prihvatio 
prijedlog ravnateljice, za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto kuhar/ice, na 
neodređeno, puno radno vrijeme sa radnicom Ingom Stanić, po provedenom javnom  
natječaju (KLASA:112-02/18-01/02) objavljenom 12.3.2018. godine na stranicama 
HZZ-a i web stranici Škole. 
 
Slijedom navedenoga Školski odbor odlučio je kao u izreci ove odluke. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ove odluke može se podnijeti tužba Općinskom sudu mjesno nadležnom 
prema sjedištu Škole u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. 
 
 
       Predsjednik Školskog odbora: 
                                                                                      Vojo Ribičić, prof. 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Radnici- putem opunomoćenika ODVJETNIČKO DRUŠTVO URLIĆ 
PAVLINOVIĆ j.t.d., don M. Pavlinovića 15, 21 300 Makarska 

2. Arhivi Škole 
            


