
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA 
                        MAKARSKA 
Ante Starčevića 14, 21300 Makarska 
 
KLASA: 003-06/17-01/01 
URBROJ: 2147-15-02-17-14 
 
Makarska, 25.10.2017. godine 
 
                                                             
 
PREDMET: Poziv na sjednicu   
                 
Dana 30.10. 2017. godine (ponedjeljak) održat će se sjednica Školskog odbora. 
Početak u 17,00 sati. 
 
 
Dnevni red  /prijedlog /: 
 
                

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora održane 
17.10.2017. 

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

neodređeno radno vrijeme, za radno mjesto spremačice,1 izvršitelj,  
po natječaju (KLASA:112-02/17-01/01) objavljenom 13.10.2017. na  
web stranici Škole i HZZ-u 

                         (zapošljavanje uz Suglasnost MZO na upražnjeno radno mjesto spremačice  
                         nakon odlaska radnice K.Erceg u mirovinu) 
 

3. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, 
određeno radno vrijeme od 20 sati tjedno, za radno mjesto pomoćnika u nastavi, 
1 izvršitelj, po natječaju (KLASA:112-01/17-01/05) objavljenom 13.10.2017. 
godine na web stranici Škole i HZZ-u 

 
4. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnih odnosa po natječaju 

(KLASA:112-01/17-01/06) objavljenom 13.10.2017. godine na web stranici 
Škole i HZZ-u za sljedeća radna mjesta: 
 
1. učitelj/ica edukator-rehabilitator-1 izvršitelj na neodređeno, puno radno 

vrijeme 
 

2. učitelj/ica razredne nastave-1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme 
(radi zamjene odsutne učiteljice razredne nastave M.Šestić) 

 
3. učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku-1 izvršitelj na 

određeno, puno radno vrijeme, do 30.6.2018. godine  
                 (zapošljavanje na teret Osnivača po Pilot projektu „Produženi boravak“) 

      
4. učitelj/ica njemačkog jezika-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 

od 17 sati tjednog radnog vremena 
                (radi zamjene odsutnog učitelja njemačkog jezika M. Družianića) 

 
5. učitelj/ica informatike-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 16 

sati tjednog radnog vremena 
               (radi zamjene učiteljice informatike M.L.Rozić koja se nalazi  



                   na rod. dopustu) 
 

6. stručni suradnik logoped/ica-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno 
vrijeme od 27 sati tjednog radnog vremena 

                 (radi zamjene str.suradnice-logopedice M.Jurjević koja se nalazi  
                   na bolovanju) 

 
7. kuhar/ica-spremač/ica-1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme  

(radi zamjene radnice M.Busch koja se nalazi na bolovanju) 
 

 
5. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnih odnosa po natječaju 

(KLASA:112-01/17-01/07) objavljenom 19.10.2017. na web stranici Škole i 
HZZ-u za sljedeće: 
 

1. učitelj/ica razredne nastave-1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme 
(zapošljavanje po mjeri HZZ-a „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa“) 

 
2. učitelj/ica povijesti-1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme 
(zapošljavanje po mjeri HZZ-a „Stručno osposobljavanje bez   zasnivanja 
radnog odnosa“) 

 
6. Suglasnost na Aneks br.1 Ugovora o radu sklopljen s radnicom Ingom Stanić  

( privremeno obavljanje poslova kuharice)    
 

7. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, 
određeno radno vrijeme, a najdulje do 60 dana, odnosno do izbora kandidata po 
natječaju za upražnjeno radno mjesto spremačice (nakon sporazumnog raskida 
ugovora o radu radnice I.Grljušić), s radnicom Gordanom Turić 
 

8. Razno  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Predsjednik Školskog odbora: 
                                                                                   Vojo Ribičić, s .r. 


