
Z   A   P   I   S   N   I   K 

(skraćeni)  

sa  elektroničke sjednice Školskog odbora Gimnazije Pula održane 19. lipnja 2020.  godine  

godine (petak ), s početkom u 08:00 sati i završetkom u 15:00 sati.  

 

Prisutno 4 člana   

(Ivan Popčević, Tamara Slacki Tanja Carić,  Diana Kukić Dasko.)  

Odsutan:(Ivan Glušac, Nataša Dragaš, Valter Boljunčić) 

Ostali nazočni: Mladen Novaković, Filip Zoričić  

Zapisničar: Mladen Novaković  

 

Utvrđuje se da je na početku elektroničke sjednice i kraju sjednice Školskog odbora 

Gimnazije Pula,  bilo prisutno dovoljno članova Školskog odbora, da postoji kvorum za 

raspravljanje, prema utvrđenom  

D N E V N O M     R E D U : 

1.Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 2. lipnja 2020.   

2.Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju Gimnazije Pula da može sklopiti Ugovor o 

radu na neodređeno nepuno radno vrijeme (17 sati nastave tjedno) sa Ninom Šestanović, 

prof. likovne kulture, po javnom natječaju od 27. 5. 2020. godine.  

3.Prijedlog za odgodom plaćanja tvrtci AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Buzet temeljem 

Ugovora o poslovnoj suradnji, najkasnije do 1. listopada 2020. godine.  

4.Razno 

Dnevni red,  jednoglasno je usvojen.   

 

Pod 1.) Prisutni članovi Školskog odbora glasovali su elektronički po ovoj točki dnevnog reda 

te je jednoglasno  donijeta Odluka o prihvaćanju zapisnika sa sjednice Školskog odbora 

održane dana 2. lipnja 2020.  godine, na način da su sva 4  prisutna člana Školskog odbora  

elektroničke sjednice dala  svoju pismenu suglasnost po ovoj točki dnevnoga reda (privitak 1).  

 

Pod 2.)  Članovi Školskog odbora nakon provedene rasprave, jednoglasno su donijeli odluku, 

glasovanjem na elektroničkoj sjednici Školskog odbora kojom se daje prethodna suglasnost 

ravnatelju Gimnazije Pula Filipu Zoričiću da može sklopiti Ugovor o radu na neodređeno 

nepuno radno vrijeme (17 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena) 

sa Ninom Šestanović, prof. likovne kulture, iz Pule, Pješćana uvala III ogranak 23, 52203 

Medulin.  

Pod 3.)  Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku u elektroničkom obliku,  

kojom daju prethodnu suglasnost ravnatelju Gimnazije Pula da može potpisati Anex Ugovoru 

o poslovnoj suradnji za 2020. godinu, kojom se odgađaju ugovorne obveze tvrke Automatic 

servis d.o.o., Naselje Baraka br. 7, 52420 Buzet i to za razdoblje od četiri mjeseca (lipanj, 

srpanj, kolovoz i rujan), odnosno do 1. listopada 2020. godine.    

Pod 4)  Kako pod ovom točkom nije bilo posebnih pitanja, predsjednik Školskog odbora 

zaključio je današnju elektroničku sjednicu Školskog odbora.  

Sjednica je završena 19. lipnja 2020. godine u 15:00 sati.    

 

KLASA: 003-06/20-01/18 

URBROJ: 2168-19-20-1 

Pula,  19. lipnja 2020.  

 

Zapisničar                                                                       Predsjednik Školskog odbora 

Mladen Novaković                                                             Ivan Popčević, prof.  


