
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora od 3.11.2016. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2016. godine, 
2. Verifikacija mandata gđe. Sanje Arh-Fućak, univ.spec.oec. iz reda roditelja i stupanje 

na dužnost članice Školskog odbora SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar umjesto g. Silva 

Riglera kojem mandat prestaje 30. listopada 2016.  

3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu i bez natječaja, na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 7 sati tjedno s Majom Vodanović, ak. 

slik. iz Rijeke za radno mjesto Nastavnik Likovne umjetnosti (m/ž). 

4. Razmatranje prijava na natječaj za radno mjesto Nastavnik Sociologije (m/ž) i 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme od ukupno 3 sata tjedno. 

5. Razmatranje prijava na natječaj za radno mjesto Nastavnik Politike i gospodarstva 

(m/ž) i suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu na neodređeno, 

nepuno radno vrijeme od ukupno 5 sati tjedno. 

6. Razmatranje prijava na natječaj za radno mjesto Nastavnik Biologije (m/ž) i 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme od ukupno 7 sati tjedno. 

7. Razmatranje prijava na natječaj za radno mjesto Nastavnik Latinskog jezika (m/ž) i 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme od ukupno 7 sati tjedno. 

8. Razmatranje prijava na natječaj za radno mjesto Nastavnik Kemije i Biologije(m/ž) i 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu na određeno, nepuno 

radno vrijeme od ukupno 22 sata tjedno, zamjena za bolovanje do povratka radnice 

na rad, 

9. Razno. 

Zaključci: 

Ad 1.) Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2016. godine usvojen je 

jednoglasno. 

Ad 2.) Verificiran je mandat nove članice školskog odbora iz reda roditelja gđe. Sanje Arh-

Fućak, univ.spec.oec. 

Ad 3.) Jednoglasnom odlukom prisutnih dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora 

o radu na neodređeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 7 sati tjedno s Majom Vodanović, 

ak. slik. iz Rijeke za radno mjesto nastavnice likovne umjetnosti. 

Ad 4.) Jednoglasnom odlukom prisutnih dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora 

o radu na neodređeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 3 sata tjedno s Bojanom Mihajlović, 

mag.soc. et litt.comp. iz Delnica za radno mjesto nastavnice sociologije. 

Ad 5.) Jednoglasnom odlukom prisutnih dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora 

o radu na neodređeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 5 sati tjedno s Bojanom Mihajlović, 

mag.soc. et litt.comp. iz Delnica za radno mjesto nastavnice politike i gospodarstva. 



Ad 6.) Jednoglasnom odlukom prisutnih dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora 

o radu na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 7 sati tjedno s Dunjom Mačkić 

Vančina, dipl. ing. agronomije iz Delnica za radno mjesto nastavnice biologije. 

Ad 7.) Jednoglasnom odlukom prisutnih dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora 

o radu na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 7 sati tjedno s Branimirom Piršićem, 

dipl. teol. iz Brod Moravica za radno mjesto nastavnika latinskog jezika. 

Ad 8.) Jednoglasnom odlukom prisutnih dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora 

o radu na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 8 sati tjedno (zamjena za bolovanje 

do povratka radnice na rad) s Dunjom Mačkić Vančina, dipl. ing. agronomije iz Delnica za 

radno mjesto nastavnice biologije. 

Jednoglasnom odlukom prisutnih dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora o radu 

na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 15 sati tjedno (zamjena za bolovanje do 

povratka radnice na rad) s Eduardom Mračićem iz Rijeke, dipl. ing. kemijske tehnologije             

za radno mjesto nastavnika kemije. 

Ad 9.) Ravnatelj je izvijestio prisutne da je za zamjenicu razrednice 4a razreda imenovao 

Lovorku Marjanović, prof. - nastavnicu povijesti, filozofije, logike i etike. 

Ravnatelj je izvijestio prisutne o zaprimljenoj otvorenoj molbi za zapošljavanje. 

 

 


