
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKA 
Ante Starčevića 14 
21 300 Makarska 
 
Makarska, 15. ožujka 2017. godine 
 
Na temelju članka 10. stavka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) 
sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, održane dana  
15. ožujka 2017. godine, objavljuje se sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK  

 

1. Verificiran je Zapisnik prethodne sjednice održane 17.2.2017. godine. 

2. Po natječaju objavljenom 3.3.2017. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 
stranicama Škole, izabrani su: 

1)        ŽELJKA PAVLINOVIĆ, magistra primarnog obrazovanja, za radno mjesto učitelja razredne nastave, na 
puno, određeno radno vrijeme. 

          MARIJANA MRAVIČIĆ, diplomirani učitelj, za radno mjesto učitelja razredne nastave, na puno, 
određeno radno vrijeme. 

2)    LJUBICA CAREVIĆ, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i profesorica engleskog jezika i književnosti, 
za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, na puno, određeno radno vrijeme. 

3)       ANTONIJA DROPULIĆ, profesorica engleskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti, za radno 
mjesto učitelja engleskog jezika, na nepuno, određeno radno vrijeme od 9 sati nastave tjedno odnosno 17 
sati tjednog radnog vremena;  

          MARTINA TOPALOVIĆ, magistra primarnog obrazovanja uz smjer rano učenje engleskog jezika, za 
radno mjesto učitelja engleskog jezika, na nepuno, određeno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno 
odnosno 4 sata tjednog radnog vremena. 

4)      MAJA BRZICA, magistra primarnog obrazovanja uz smjer primjena informacijske i komunikacijske 
tehnologije u učenju i poučavanju, za radno mjesto učitelja informatike, na nepuno, određeno radno 
vrijeme od 8 sati nastave odnosno 15 sati tjednog radnog vremena. 

3. Dana je prethodna suglasnost za radna mjesta na određeno vrijeme do 60 dana za: 

1) IVANKU ROSO-radno mjesto spremačice na određeno, puno radno vrijeme, zamjena zbog bolovanja 
spremačice J.K. 

2) ANĐELU NOLU ŠARIĆ-za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme, 
zamjena zbog bolovanja učitelja hrv. Jezika I.S. 

4. Jednoglasno je donesena odluka da će se ubuduće uz poziv na sjednicu članovima Školskog odbora 
dostavljati i prijedlog Zapisnika prethodno održane sjednice te da će se sukladno Zakonu o pravu na 
pristup informacijama na web stranici Škole objavljivati Zaključci održanih sjednica Školskog odbora nakon 
što se usvoji sam Zapisnik održane sjednice Školskog odbora. 

5. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Škole 

Predsjednik Školskog odbora: 

Vojo Ribičić, s.r. 


