
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci s 32. sjednice Školskog odbora od 14.5.2020. 

Dnevni red: 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora, 
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora, 
3. Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Školskog odbora od 27. veljače 2020. godine 
4. Razrješenje Marice Keča na osobni zahtjev– ostavka na mjesto predsjednice 

Školskog odbora, 
5. Razrješenje Ane Matrljan na osobni zahtjev – ostavka na mjesto zamjenice 

predsjednice Školskog odbora, 
6. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, 
7. Usvajanje rasporeda prenesenih novčanih sredstava iz 2019. godine, 
8. Usvajanje Prijedloga I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu, 
9. Usvajanje Prijedloga I. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu, 
10. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u 

Srednjoj školi „Vladimir Nazor“ Čabar, 
11. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu, 
12. Usvajanje I. izmjena Statuta Srednje škole „Vladimir Nazor“ Čabar, 
13. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Srednje škole „Vladimir Nazor“ Čabar, 
14. Razno. 

 

Ad 1) Melita Lichtenthal izvijestila je Školski odbor o izboru i imenovanju novih članova koji 

stupaju na dužnost umjesto članica koje su razriješene dužnosti na osobni zahtjev.  

Ad 2) Verificiran je mandat imenovanih članova Školskog odbora SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar 

iz reda Nastavničkog vijeća, Meliti Lichtenthal i Dinu Ožbolt te imenovanoj članici iz reda 

radnika Bojani Mihajlović. 

Ad 3) Zapisnik s 31. sjednice održane 27. veljače 2020. godine usvojen je jednoglasno. 

Ad 4) Dužnosti predsjednice Školskog odbora SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar razriješena je 

Marica Keča (Odluka o razrješenju Marice Keča sastavni je dio ovog zaključka). 

Ad 5) Dužnosti zamjenice predsjednice Školskog odbora SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar 

razriješena je Ana Matrljan (Odluka o razrješenju Ane Matrljan sastavni je dio ovog 

zaključka). 

Ad 6) Za predsjednicu Školskog odbora SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar jednoglasno je izabrana 

Melita Lichtenthal. Za zamjenika predsjednice SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar jednoglasno je 

izabran Dino Ožbolt. (Odluke o izboru predsjednice i zamjenika predsjednice Školskog 

odbora SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar sastavni su dio ovog zaključka). 

Ad 7) Raspored prenesenih novčanih sredstava iz 2019. godine usvojen je jednoglasno. 

(Odluka o usvajanju rasporeda sastavni je dio ovog zaključka). 

Ad 8) Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu usvojen je 

jednoglasno. (Odluka o usvajanju prijedloga I. izmjena i dopuna financijskog plana sastavni 

je dio ovog zaključka). 



Ad 9) Prijedlog I. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu usvojen je jednoglasno. 

(Odluka o usvajanju prijedloga I. izmjena i dopuna plana nabave sastavni je dio ovog 

zaključka). 

Ad 10) Donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u 

Srednjoj školi „Vladimir Nazor“ Čabar. (Odluka o donošenju Pravilnika sastavni je dio ovog 

zaključka). 

Ad 11) Donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu.(Odluka o donošenju Pravilnika 

sastavni je dio ovog zaljučka). 

Ad 12) Usvojene su I. izmjene Statuta Srednje škole „ Vladimir Nazor“ Čabar. (Odluka o 

usvajanju I. Izmjena Statuta sastavni je dio ovog zaključka). 

Ad 13) Usvojen je pročišćeni tekst Statuta Srednje škole „Vladimir Nazor“ Čabar. (Odluka o 

usvajanju je sastavni dio ovog zaključka). 

Ad 14) Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. O novostima vezanim uz državnu maturu u ovoj 

školskoj godini Školski odbor izvijestili su ravnatelj i predsjednica Školskog odbora, Melita 

Lichtenthal koja je ujedno i koordinatorica državne mature. 

 


