
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci s 8. sjednice Školskog odbora od 18.12.2017. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Školskog odbora od 13. studenog 2017. godine i 
izvješća zamjenice predsjednice Školskog odbora Ane Matrljan, prof. od 13. studenog 
2017. 

2. Usvajanje Financijskog plana SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar za 2018. godinu, izvjestitelj: 
ravnatelj 

3. Donošenje Plana nabave SŠ „Vladimir Nazor“ za 2018. godinu, izvjestitelj: ravnatelj 
4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i 

usluga, izvjestitelj: ravnatelj 
5. Donošenje Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu, izvjestitelj: ravnatelj 
6. Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika, izvjestitelj: ravnatelj 
7. Prethodna suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 

objavljenog od 30.11.2017. do 8.12.2017. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole za popunu radnog mjesta stručni 
suradnik-psiholog na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno-
zamjena za bolovanje do povratka radnice na rad, izvjestitelj: ravnatelj 

8. Prethodna suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 
objavljenog od 30.11.2017. do 8.12.2017. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole za popunu radnog mjesta stručni 
suradnik-knjižničar na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno-
zamjena za bolovanje do povratka radnice na rad, izvjestitelj: ravnatelj  

9. Imenovanje povjerenstva za upis kandidata u I. razred Srednje škole „Vladimir Nazor“ 
Čabar u školskoj 2018./2019. godini, izvjestitelj: ravnatelj 

10. Razno.  
 

Zaključci: 

Ad 1) Usvojen je zapisnik sa 7. sjednice Školskog odbora od 13. studenog 2017. godine i 
izvješće zamjenice predsjednice Školskog odbora Ane Matrljan, prof. od 13. studenog 2017. 
godine. 
 
Ad 2) Usvojen je Financijski plan SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar za 2018. godinu. 
 
Ad 3) Donesen je Plan nabave SŠ „Vladimir Nazor“ za 2018. godinu 
  
Ad 4) Donesen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga 
 
Ad 5) Tijekom 2018. godine SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar ne planira donositi strateške ili 

planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Iz navedenog 

razloga ne mogu se unaprijed planirati termini održavanja savjetovanja tijekom 2018. godine. 

Ad 6) U školi je 28. studenog 2017. proveden Preventivni program Ministarstva unutarnjih 

poslova – „Zdrav za 5“. Teme održanog predavanja i rasprave bile su: „Nasilje nad ženama“ i 

„Trgovina ljudima“. 



 Ad 7) Ravnatelju je dana suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, određeno 

radno vrijeme s Bojanom Mihajlović, mag. soc. et. litt. comp. za popunu radnog mjesta 

stručni suradnik-psiholog. 

Ad 8) Ravnatelju je dana suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, određeno 

radno vrijeme s Tihanom Zbašnik za popunu radnog mjesta stručni suradnik-knjižničar. 

Ad 9) Imenovano je Povjerenstvo za provođenje postupka upisa učenika u I. razrede Srednje 

škole „Vladimir Nazor“ Čabar u školskoj 2018./2019. godini. 

Ad 10) Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

 

 

 


