
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, 

                        MAKARSKA 

Ante Starčevića 14 

21300 Makarska 

 

KLASA: 003-06/19-01/01 

URBROJ: 2147-15-02-19-11 

 

Makarska, 13.12.2019. godine 

 

                                                             

 

 

PREDMET: Poziv na sjednicu   

                 

Dana 17.12.2019. godine (UTORAK) održati će se sjednica Školskog odbora.  

Početak u 18:00 sati. 

 

Dnevni red  /prijedlog /: 

 

                

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 10.12.2019.; 

 

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

radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za radno mjesto učitelj razredne nastave, 1 

izvršitelj, po natječaju (Klasa: 112-02/19-01/10) objavljenom 26.11.2019. na web 

stranici Škole i HZZ-u; 

 

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

radno vrijeme, za radno mjesto učitelj glazbene kulture, 1 izvršitelj, po natječaju (Klasa: 

112-02/19-01/06) objavljenom 26.11.2019. na web stranici Škole i HZZ-u; 

 

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

radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za radno mjesto učitelj engleskog jezika, 1 

izvršitelj, po natječaju (Klasa: 112-02/19-01/07) objavljenom 26.11.2019. na web 

stranici Škole i HZZ-u; 

 

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

neodređeno radno vrijeme, za radno mjesto učitelj fizike, 1 izvršitelj, po natječaju 

(Klasa: 112-02/19-01/04) objavljenom 26.11.2019. na web stranici Škole i HZZ-u; 

 

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

radno vrijeme do povratka djelatnika na rad, za radno mjesto učitelj povijesti, 1 

izvršitelj, po natječaju (Klasa: 112-02/19-01/11) objavljenom 26.11.2019. na web 

stranici Škole i HZZ-u; 

 

7. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, određeno 

radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za radno mjesto učitelj hrvatskog jezika, 1 

izvršitelj, po natječaju (Klasa: 112-02/19-01/08) objavljenom 26.11.2019. na web 

stranici Škole i HZZ-u; 

 

8. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, određeno 

radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za radno mjesto učitelj njemačkog jezika, 1 

izvršitelj, po natječaju (Klasa: 112-02/19-01/12) objavljenom 26.11.2019. na web 

stranici Škole i HZZ-u; 



 

9. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, određeno 

radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za radno mjesto tajnika, 1 izvršitelj, po 

natječaju (Klasa: 112-02/19-01/02) objavljenom 26.11.2019. na web stranici Škole i 

HZZ-u; 

 

10. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, neodređeno, 

za radno mjesto učitelj edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, po natječaju (Klasa: 112-

02/19-01/03) objavljenom 26.11.2019. na web stranici Škole i HZZ-u; 

 

11. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, određeno 

radno vrijeme do povratka djelatnice na rad, za radno mjesto učitelj informatike, 1 

izvršitelj, po natječaju (Klasa: 112-02/19-01/05) objavljenom 26.11.2019. na web 

stranici Škole i HZZ-u; 

 

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

neodređeno radno vrijeme, za radno mjesto učitelj geografije, 1 izvršitelj, po natječaju 

(Klasa: 112-02/19-01/09) objavljenom 26.11.2019. na web stranici Škole i HZZ-u; 

 

13. Usvajanje Financijskog izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika za razdoblje od 1.1.2019.-31.12.2019. godine; 

 

14. Razno. 

 
 

 

 

                                                                    Predsjednik Školskog odbora: 

                                                                                   Vojo Ribičić, s .r. 


