
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, 

                        MAKARSKA 

Ante Starčevića 14 

21300 Makarska 

 

KLASA: 003-06/20-01/01 

URBROJ: 2147-15-02-20-9 

 

Makarska, 12.11.2020. godine 

  

 

PREDMET: Poziv na sjednicu   

                 

Dana 16.11.2020. godine (ponedjeljak) održat će se sjednica Školskog odbora.  

Početak u 19:00 sati. 

 

Dnevni red  /prijedlog /: 

 

                

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 1.10.2020.; 

2. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, 

određeno radno vrijeme od 17.11.2020., za radno mjesto učitelja edukatora 

rehabilitatora, temeljem natječaja objavljenog 23.10.2020. na web stranicama i 

oglasnim pločama Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska i Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje, Klasa: 112-02/20-01/09, 2 izvršitelja 

 2.1. Izvršitelj 1 

 2.2. Izvršitelj 2 

3. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, 

određeno radno vrijeme od 17.11.2020., za radno mjesto učitelja edukatora 

rehabilitatora, temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa na puno, 

neodređeno radno vrijeme (budući da nije bilo stručne osobe s valjanom 

dokumentacijom predlaže se sklapanje ugovora na 5 mjeseci s jedinom preostalom 

kandidatkinjom), objavljenog dana 23.10.2020. na web stranicama i oglasnim 

pločama Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska i Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Klasa: 112-02/20-01/10, 1 izvršitelj 

4. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, 

određeno radno vrijeme od 17.11.2020., za radno mjesto učitelja geografije 

temeljem natječaja objavljenog 23.10.2020. na web stranicama i oglasnim 

pločama Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska i Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Klasa: 112-02/20-01/11; 

5. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, 

određeno radno vrijeme od 17.11.2020., za radno mjesto učitelja informatike, 

temeljem natječaja objavljenog 23.10.2020. na web stranicama i oglasnim 

pločama Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska i Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Klasa: 112-02/20-01/12; 



6. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, 

neodređeno radno vrijeme od 17.11.2020., za radno mjesto učitelja informatike, 

temeljem natječaja objavljenog 26.10.2020. na web stranicama i oglasnim 

pločama Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska i Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Klasa: 112-02/20-01/13; 

7. Razno. 

 

 

 

 

 

                                                                    Zamjenik predsjednika Školskog odbora: 

                                                                                   Nikola Andačić, s .r. 


