
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci sa 16. sjednice Školskog odbora od 15.10.2018. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Školskog odbora održane 04. listopada 2018. 
godine, 

2. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta stručnog/e suradnika/ce psihologa/inje 
objavljen 28. rujna 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne 
suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa , izvjestitelj: ravnatelj 

3. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta stručnog/e suradnika/ce knjižničara/ke 
objavljen 28. rujna 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne 
suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa, izvjestitelj: ravnatelj  

4. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce psihologije objavljen 28. 
rujna 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne suglasnosti ravnatelju 
za zasnivanje radnog odnosa, izvjestitelj: ravnatelj 

5. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce glazbene umjetnosti 
objavljen 28. rujna 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne 
suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa, izvjestitelj: ravnatelj  

6. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce engleskog jezika objavljen 
28. rujna 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne suglasnosti 
ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa, izvjestitelj: ravnatelj  

7. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s D.M.V. za 
obavljanje poslova nastavnice biologije, na određeno vrijeme, kada obavljanje 
poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi 
propisan način, ali ne dulje od 60 dana, izvjestitelj: ravnatelj 

8. Razno. 
 

Zaključci: 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora od 04. listopada 2018. godine. 
 
Ad 2) Za popunjavanje radnog mjesta stručne suradnice-psihologinje, nazočne članice 

Školskog odbora jednoglasno su dale prethodnu suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog 

odnosa na određeno vrijeme s B.M. uz uvjet da škola ponovi natječaj u roku od pet mjeseci 

od sklapanja ugovora o radu. 

Ad 3) Za popunjavanje radnog mjesta stručnog/e suradnika/ce-knjižničara/ke nije bilo prijava 
na natječaj. 
 
Ad 4) Za popunjavanje radnog mjesta nastavnice psihologije, nazočne članice jednoglasno 

su dale prethodnu suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s 

H.C. Ako se odabrana kandidatkinja ne odazove pozivu na razgovor ili iz nekog razloga 

odustane od zaposlenja, nazočne članice dale su prethodnu suglasnost ravnatelju za 

zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s B.M. uz obvezu ponavljanja natječaja u 

roku od pet mjeseci od sklapanja ugovora o radu. 

Ad 5) Za popunjavanje radnog mjesta nastavnika glazbene umjetnosti, nazočne članice 

Školskog odbora jednoglasno su dale prethodnu suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog 

odnosa na određeno vrijeme s B.P. uz uvjet da škola ponovi natječaj u roku od pet mjeseci 

od sklapanja ugovora o radu. 



Ad 6) Za popunjavanje radnog mjesta nastavnika engleskog jezika, nazočne članice 

školskog odbora jednoglasno su dale prethodnu suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog 

odnosa na neodređeno vrijeme s D.O.  

Ad 7) Zaključeno je da će se do 30. listopada održati još jedna sjednica Školskog odbora na 

kojoj će se raspraviti prijave na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce biologije. Ako se iz 

opravdanih razloga sjednica do tog roka ne bude mogla održati, nazočne su jednoglasno 

dale suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s D.M.V. do 

završetka postupka po objavljenom natječaju, ali ne dulje od 60 dana. 

Ad 8) Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 
    
 
 
 
 

 


