
Z   A   P   I   S   N   I   K 

(skraćena verzija)  
 

sa   sjednice Školskog odbora Gimnazije Pula održane dana 9. lipnja 2021. godine (srijeda) s 

početkom u 17:00 sati  u svečanoj dvorani A. Kusić, II kat Gimnazije Pula, uz poštivanje svih 

epidemioloških mjera.    

Prisutno 6 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: Ivan Beletić –Tatić, opravdano  

Ostali nazočni: Mladen Novaković, dipl. iur, tajnik škole, v.d. ravnatelja Nikola Vujačić, prof.  

Zapisničar: Mladen Novaković  

 

Utvrđuje se da postoji kvorum za održavanje današnje sjednice Školskog odbora  

 

Predsjednik Školskog odbora još jednom navodi da će se današnja sjednica voditi prema 

sljedećem  

 

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

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od dana 2. lipnja  2021.; 

 2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja /icu Gimnazije Pula;   

 3. Donošenje odluke o zamrzavanju statusa stručnog suradnika-knjižničara Nikole Vujačića          

     za vijeme vršenja funkcije v.d. ravnatelja; 

 4.  Razno  

 

Dnevni red  jednoglasno je usvojen, odnosno nije bilo primjedbi na isti.     

 

Pod 1.) Utvrđuje se da je uz  poziv za elektronsku sjednicu bio priložen zapisnik sa sjednice 

Školskog odbora od 2. lipnja 2021., radi očitovanja članova Školskog odbora na isti.  

Prisutni članovi  Školskog odbora glasovali su po ovoj točki dnevnog reda. Donijeta odluka o 

prihvaćanju  zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane 2. lipnja 2021. godine, na način 

da je svih 6 prisutnih članova Školskog odbora dalo suglasnost po ovoj točki dnevnog reda.   

 

 

 

Pod 2.) Predsjednik Školskog odbora otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  

Drugi članovi Školskog odbora više su skloni prijedlog da natječaj bude otvoren 8 dana.  

Stavlja se na glasovanje u kojem roku će biti otvoren javni natječaj za ravnatelja/icu 

Gimnazije Pula. Tamara Slacki glasuje na način da natječaj bude otvoren 15 dana. Ostali 

prisutni članovi Školskog odbora glasovali su na način da natječaj bude otvoren 8 dana, 

sukladno mogućnosti koju predviđa Statut Gimnazije Pula. Sukladno navedenom natječaj će 

biti otvoren 8 dana.  

 

Konačno školski odbor je jednoglasno od strane svih članova Školskog odbora prihvatio 

prijedlog teksta javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gimnazije Pula, koji će biti objavljen  

u Narodnim novinama – službenom glasilu RH, na oglasnoj ploči Gimnazije Pula, mrežnim 

stranicama Gimnazije Pula, te će se dostaviti i osnivaču na znanje Upravnom odjelu za 

obrazovanje sport i tehničku kulturu Istarske Županije u Labinu, G. Martinuzzi br. 2.  

 



Pod 3.) Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o zamrzavanju statusa 

radnog mjesta stručnog suradnika- knjižničara Nikole Vujačića za vrijeme vršenja funkcije 

v.d. ravnatelja.  

 

  Pod 4.) 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 17:40 sati.      

 

KLASA: 003-06/21-01/20 

URBROJ: 2168-19-21-1 

Pula, 9. lipnja 2021.     

 

 

Zapisničar                                                                       Predsjednik Školskog odbora  

 

Mladen Novaković                                                                 Ivan Popčević, prof.  
 

 

 

 


