
Z   A   P   I   S   N   I   K 

(skraćena verzija)  
 

 
sa   sjednice Školskog odbora Gimnazije Pula održane dana 2. lipnja 2021. godine (srijeda) s 

početkom u 16:00 sati i zvršetkom u 16:30 sati u svečanoj dvorani A. Kusić, II kat Gimnazije 

Pula.   

Prisutno 7 članova Školskog odbora    

( Tamara Slacki, prof. Ivan Popčević, prof. Lara Jurčić-Matošević, prof. Diana Kukić Dasko, 

Cinzia Poceko Kranjec, Ivan Beletić –Tatić, Ivana Rampini )    

Odsutni: nitko  

Ostali nazočni: Mladen Novaković, dipl. iur, tajnik škole  

Zapisničar: Mladen Novaković  

 

Utvrđuje se da postoji kvorum za održavanje današnje sjednice Školskog odbora  

 

Predsjednik Školskog odbora Ivan Popčević, predlaže nadopunu Dnevnog reda današnje 

sjednice Školskog odbora novim točkama i to:  

 

Točka 2. Donošenje odluke povodom obavijesti- ostavke dosadašnjeg ravnatelja Filipa        

               Zoričića sa funkcije ravnatelja Gimnazije Pula 

Točka 3. Davanje prethodne suglasnosti predsjedniku Školskog odbora Ivanu Popčeviću, da 

               može sklopiti Sporazum o prestanku Ugovora o radu Filipa Zoričića za radno mjesto  

               ravnatelja Gimnazije Pula, sklopljen dana 28. svibnja 2018 godine 

Točka 4. Davanje prethodne suglasnosti predsjedniku Školskog odbora Ivanu Popčeviću da 

               može sklopiti Sporazum o zamrzavanju statusa nastavnika Povijesti i Hrvatskog   

               jezika za djelatnika Filipa Zoričića, do prestanka mandata gradonačelnika grada  

               Pule, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima važećim u vrijeme sklapanja  

               sporazuma  

 

Točka 2. postaje točka 5.  

 

Točka 3. postaje točka 6.  

 

Sjednica se vodi prema sljedećem  konačnom 

 

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

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od dana 13. svibnja 2021.; 

 2. Donošenje odluke povodom obavijesti- ostavke dosadašnjeg ravnatelja Filipa        

     Zoričića sa funkcije ravnatelja Gimnazije Pula 

 3. Davanje prethodne suglasnosti predsjedniku Školskog odbora Ivanu Popčeviću, da 

     može sklopiti Sporazum o prestanku Ugovora o radu Filipa Zoričića za radno mjesto  

     ravnatelja Gimnazije Pula, sklopljen dana 28. svibnja 2018 godine 

 4. Davanje prethodne suglasnosti predsjedniku Školskog odbora Ivanu Popčeviću da 

      može sklopiti Sporazum o zamrzavanju statusa nastavnika Povijesti i Hrvatskog   

      jezika za djelatnika Filipa Zoričića, do prestanka mandata gradonačelnika grada  

      Pule, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima važećim u vrijeme sklapanja  

      sporazuma 

 5.  Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gimnazije Pula  



 

 6.  Razno  

 

Dnevni red i nadopuna Dnevnog reda jednoglasno je usvojen, odnosno nije bilo primjedbi na 

isti.     

 

Pod 1.) Donijeta odluka o prihvaćanju  zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane 13. 

svibnja 2021. godine, na način da je svih 7 prisutnih članova Školskog odbora dalo suglasnost 

po ovoj točki dnevnog reda.   

 

Pod 2 Prisutni članovi Školskog odbora prihvatili su jednoglasno ostavku dosadašnjeg 

ravnatelja Filipa Zoričića, te ga razriješili funkcije obnašatelja ravnatelja Gimnazije Pula sa 

danom 2. lipnja 2021.  

 

Pod 3.)Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku kojom se Ivanu 

Popčeviću daje prethodna suglasnost da može sklopiti Sporazum o prestanku Ugovora o radu 

Filipa Zoričića za radno mjesto ravnatelja Gimnazije Pula koji je sklopljen 28. svibnja 2018. 

godine.   

 

Pod 4.) Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli odluku kojom se dozvoljava 

predsjedniku Školskog odbora da može sklopiti Sporazum o zamrzavanju statusa nastavnika 

povijesti i hrvatskog jezika za djelatnika Filipa Zoričić, do prestanka mandata gradonačenika 

Grada Pule, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima važećim u vrijeme sklapanja 

sporazuma.  

 

Pod 5.) Nazočni članovi Školskog odbora jednoglasno su imenovali odnosno potvrdili novog 

vršitelja dužnosti Gimnazije Pula Nikolu Vujačića, prof, magistar kroatistike.  

 

  Pod 6.) Kako po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo posebnih pitanja, predsjednik Školskog 

odbora Ivan Popčević zaključio je današnju sjednicu Školskog odbora, zahvalio se nazočnim i 

iste podzravio.  

 

 

Sjednica je završena  u 16:30 sati.      

 

KLASA: 003-06/21-01/6 

URBROJ: 2168-19-21-1 

Pula, 2. lipnja 2021.     

 

Zapisničar                                                                       Predsjednik Školskog odbora  

 

Mladen Novaković                                                                 Ivan Popčević, prof. 

 


