
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKA 
Ante Starčevića 14 
21 300 Makarska 
 
Makarska, 31. kolovoza 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  
25. kolovoza 2017. godine, objavljuje se sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK  

1. Usvojen je zapisnik prethodno održane sjednice Školskog odbora. 

2. Školski odbor javnim je glasovanjem jednoglasno usvojio Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i 
programa rada Škole i Školskog kurikuluma za školsku godinu 2016./2017. koje je izložila pedagoginja 
Škole na prijedlog Ravnateljice. Isto Izvješće usvojilo je Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja. 

3. Po natječaju objavljenom 16.8.2017. za provođenje projekta „S osmijehom u školu-pomoćnici u nastavi 
makarskih školaraca“ za radna mjesta pomoćnika u nastavi na nepuno određeno radno vrijeme, do 
30.6.2018. , po prijedlogu Ravnateljice jednoglasno su izabrani sljedeći kandidati: 

Za ugovor na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno 

Mate Šulenta, iz Makarske i 

Jelena Vuković, iz Makarske 

Za ugovor na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno 

Ana Grgić, iz Makarske; 

Tea Grubišić, iz Makarske; 

Marija Šantrić, iz Makarske; 

Jasmina Bajramović Marijančević, iz Makarske; 

Marica Beroš, iz Krvavice; 

Martina Topalović, iz Baške Vode i 

Ljiljana Šarić, iz Tučepi. 

4. Jednoglasno je dana suglasnost na prijedlog Aneksa br. 3 Ugovora o radu za učiteljicu razredne 
nastave Marijanu Bušelić, za školsku godinu 2017./2018. Imenovana radnica radit će u narednoj 
školskoj godini na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u produženom boravku po projektu 
„Produženi boravak“ financiranom od strane Grada Makarske. 

5. Školski odbor dao je suglasnost za Aneks br. 2 Ugovora o radu na neodređeno vrijeme radnice Ive 
Baković kojim se radnici povećava radno vrijeme na 21 sat tjednog radnog vremena. 

Školski odbor dao je suglasnost za Aneks br. 1 Ugovora o radu na neodređeno vrijeme radnika Antonija 
Đereka kojim se radniku povećava radno vrijeme na 34 sata tjednog radnog vremena. 

Dana je suglasnost za Aneks br. 3 Ugovora o radu na neodređeno vrijeme radnice Davorke Soče kojim se  
radnici povećava radno vrijeme na 24 sata tjednog radnog vremena. 

Do povećanja satnice imenovanih radnika došlo je zbog povećanog broja razrednih odjela u školskoj godini 
2017./18. 



6. Dana je suglasnost za Aneks br. 1 Ugovora o radu na određeno vrijeme radnice Ive Baković kojim se  
radnici povećava radno vrijeme na 19 sata tjednog radnog vremena (povećava se radno vrijeme zamjene 
M.Družianića iz povijesti). 

 

Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Škole. 

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Vojo Ribičić, s.r. 


