
    ODLUKE/ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA 

 SA 52. SJEDNICE ODRŽANE 23. 12. 2019. godine 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 1. 

ŠO jednoglasno usvaja Zapisnik s 51. sjednice. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 2. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o izmjenama Godišnjeg plana i programa rada škole za 

2019./2020.  

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 3. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Ivora Čevapovića nakon raspisanog natječaja za 

nastavnika povijesti; na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla , 7 sati tjedno . 

 

ODLUKU/ZAKLJUČAK 4. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe. 

 

ODLUKU/ZAKLJUČAK 5. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Usvaja se izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 

 

ODLUKU/ZAKLJUČAK 6. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Usvaja se  Financijski plan za 2020. godinu. 

 

 

 

                      Predsjednik Školskog odbora: 

                                                              Željko Obradović, dipl.iur.     



    ODLUKE/ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA 

 SA 53. SJEDNICE ODRŽANE 12. veljače 2020. godine 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 1. 

ŠO jednoglasno usvaja Zapisnik s 52. sjednice Školskog odbora. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 2. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku:  

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa nakon raspisanog natječaja za stručnu 

suradnicu – knjižničarku, zamjena, 20 sati tjedno, određeno vrijeme, za Josipu Karalić. 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 3. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Usvaja se Završni račun za 2019. godinu. 

 

ODLUKU/ZAKLJUČAK 4. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Donosi se prijedlog Plana upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. 

 

 

 

 

                      Predsjednik Školskog odbora: 

                                                              Željko Obradović, dipl.iur.     



    ODLUKE/ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA 

 SA 54. SJEDNICE ODRŽANE 14. veljače 2020. godine 

 

 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 1. 

Školski odbor jednoglasno donosi ODLUKE: 

1.  stavlja se izvan snage prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa nakon raspisanog      

     natječaja za stručnu suradnicu – knjižničarku (zamjena, 20 sati tjedno, određeno vrijeme) za Josipu  

     Karalić. 

 

2. daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za stručnog suradnika – knjižničar  

    (zamjena, 20 sati tjedno, određeno vrijeme) za Tomislava Debelića. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Predsjednik Školskog odbora: 

                                                              Željko Obradović, dipl.iur.     



    ODLUKE/ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA 

 SA 55. SJEDNICE ODRŽANE 26. veljače 2020. godine 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 1. 

ŠO jednoglasno usvaja Zapisnike s 53. i 54.  sjednice Školskog odbora. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 2. 

ŠO jednoglasno donosi Zaključak: 

Put u New York je financiran iz vlastitih sredstava ravnateljice. U periodu od 13. do 19. veljače 2020. 

godine koristila je godišnji odmor. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 2. 

ŠO jednoglasno donosi ODLUKE: 

1. Odluka o korekciji rezultata za 2019. godinu  
 2.    Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda 2020. godine                            
 

 

 

 

 

                                                        Predsjednik Školskog odbora: 

                                                                                                                                     Željko Obradović, dipl.iur.     



    ODLUKE/ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA 

 SA 56. SJEDNICE ODRŽANE 5. ožujka 2020. godine 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 1. 

ŠO jednoglasno usvaja Zapisnik s 55. sjednice Školskog odbora. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 2. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku:  

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Zorana Jekića nakon raspisanog 

natječaja za nastavnika/nastavnicu hrvatskog jezika (zamjena, na određeno puno radno vrijeme; 

zamjena, 40 sati tjedno) 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK 3. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Jelenu Vukoja Juričević nakon 

raspisanog natječaja za tajnicu škole, neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno. 

 

ODLUKU/ZAKLJUČAK 4. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Usvaja se Plan nabave za 2020. godinu. 

 

 

 

 

                      Predsjednik Školskog odbora: 

                                                              Željko Obradović, dipl.iur.     


