
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA 
                        MAKARSKA 
Ante Starčevića 14, 21300 Makarska 
 
KLASA: 003-06/17-01/01 
URBROJ: 2147-15-02-17-11 
 
Makarska, 11.9.2017. godine 
 
                                                             
 
 
PREDMET: Poziv na sjednicu   
                 
Dana 14. 9. 2017. godine (četvrtak) održat će se sjednica Školskog odbora. 
Početak u 18,00 sati. 
 
 
 
 
Dnevni red  /prijedlog /: 
 
                

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora održane 
31.8.2017. 

 
2. Suglasnost na prijedlog Aneksa ugovora o radu na neodređeno vrijeme  

za radnike: 
 
-  Ivona Ibrahimkadić (smanjivanje radnog vremena radnice sa 28 na 25 sati 
ukupnog tjednog radnog vremena prema zahtjevu radnice-zbog usklađivanja 
radnog vremena s radnim vremenom kod drugog poslodavca) 
 
-  Mario Pihler (povećanje radnog vremena radnika sa 26 na 28 sati ukupnog 
tjednog radnog vremena-zbog povećanja satnice TZK u šk. godini 2017./18.) 
 

3. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa, 
na puno, određeno radno vrijeme, a najdulje do 60 dana, radi obavljanja poslova 
spremačice i kuharice, sa Nadijom Matković 
(zamjena spremačice i kuharice Marije Busch za vrijeme bolovanja) 
 

4. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa, 
                        na puno, određeno radno vrijeme, a najdulje do 60 dana, odnosno do  
                       okončanja procedure dobivanja suglasnosti MZOŠ-a i postupka  
                       provođenja natječaja za radno mjesto spremačice, sa Ivankom Roso 
 
                5.     Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na  
                        puno, određeno radno vrijeme, a najdulje do 60 dana, za radno mjesto  
                        učiteljice razredne nastave, sa Larom Kuluz 
                       (zamjena zbog bolovanja učiteljice razredne nastave M.Šestić)  
 
                6.    Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na  
                      određeno, puno radno vrijeme vrijeme, a najdulje do 60 dana,  
                      sa učiteljicom razredne nastave Danijelom Žderić, radi obavljanja 
                      poslova učitelja edukatora-rehabilitatora do izbora kandidata po natječaju  



koji se ponavlja sukladno čl.107. st.11. Zakona o odgoju i obrazovanju 
 
7. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na određeno, 
 puno radno vrijeme, do izbora kandidata po natječaju, a najdulje do 60 dana, sa učiteljicom 
razredne nastave Martinom Divić, za radno mjesto učitelja u produženom boravku po pilot 
projektu „Produženi boravak“ na teret proračuna Grada Makarske 
 
8.  Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na određeno, nepuno 
radno vrijeme od 17 sati tjednog radnog vremena, a najdulje do 60 dana, sa Ines Visković, 
za radno mjesto učitelja njemačkog jezika  
(zamjena M. Družianića u dijelu satnica) 
 
9. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa, 
na nepuno, određeno radno vrijeme od 27 sati tjedno, a najdulje do 60 dana,  
za radno mjesto stručnog suradnika-logopeda, sa Vlastom Glučinom 
(zamjena logopedice Mateje Jurjević za vrijeme bolovanja) 
 
10. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa, 
na nepuno, određeno radno vrijeme od 16 sati tjednog radnog vremena,  
a najdulje do 60 dana, za radno mjesto učitelja informatike, s Anom Matijašević, 
učiteljicom razredne nastave uz smjer primjena informacijske i komunikacijske tehnologije 
u učenju i poučavanju 
(zamjena učiteljice informatike Mladene Letice-Rozić koja se nalazi na rodiljnom dopustu) 
 
11. Razno 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                     Predsjednik Školskog odbora: 
                                                                                   Vojo Ribičić, s .r. 


