Z A P I S N I K
(skraćena verzija)
sa sjednice Školskog odbora Gimnazije Pula održane dana 24. lipnja 2021. godine (četvratak) s
početkom u 17:00 sati u svečanoj dvorani A. Kusić, II kat Gimnazije Pula.
Prisutno 6 članova Školskog odbora
( Ivan Popčević, prof. Lara Jurčić-Matošević, prof., Diana Kukić Dasko, Cinzia Poceko Kranjec, Ivan
Beletić -Tatić, Ivana Rampini )
Odsutni: Tamara Slacki, opravdano
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, utvrđuje da se sjednica vodi prema sljedećem
DNEVNOM

REDU:

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od dana 9. lipnja 2021.;
2. Otvaranje i razmatranje prijava kandidata po natječaju za ravnatelja/icu Gimnazije Pula
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen, odnosno nije bilo primjedbi na isti.
Prije početka današnje sjednice Školskog odbora predsjednik Školskog odbora Ivan Popčević utvrđuje
da je vidljivo u zatvorenoj omotnici da se je članica Školskog odbora Tamara Slacki također prijavila
na natječaj za ravnatelja/icu Gimnazje Pula, pa se sukladno tome povlači iz rada Školskog odbora do
završetka postupka po javnom natječaju točnije do završne sjednice Školskog odbora, kada će
pristupiti glasovanju, sukladno odredbi članka 118. Statuta Gimnazije Pula.
Pod 1.)Donijeta odluka o prihvaćanju zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane 9. lipnja 2021.
godine, na način da je svih 6 prisutnih članova Školskog odbora dalo suglasnost po ovoj točki dnevnog
reda.
Pod 2.) Utvrđuje se da je da su pristigle tri prijave na javni natječaj za ravnatelja/icu Gimnazije Pula,
objavljen u „Narodnim novinama” RH, dana 11. lipnja 2021. godine, u zatvorenim omotnicama i to
prva Nikola Vujačić, primljena dana 17. lipnja 2021. godine u 13:50 sati, druga Tamara Slacki,
primljena dana 18. lipnja 2021. godine u 08:30 sati, te treća primljena putem pošte (preporučena
pismovna pošiljka) sa prijamnim pečatom u zatvorenoj omotnici od dana 19. lipnja 2021. godine u
11:37 sati.(zadnji dan natječaja). Sve prijave stigle su pravovremeno u vrijeme dok je natječaj bio
otvoren.
Pristupa se otvaranju pristiglih prijava onim redom kako su zaprimljene i to :
a) NIKOLA VUJAČIĆ- datumski i sadržajno (izvornik ili ovjerovljeni preslik) natječajna
dokumentacija ispravna i potpuna. Utvrđuje se da kandidat Nikola Vujačić ima 3 (tri) boda po osnovi
dodatnih kompetencija, te da u cijelosti ispunjava uvjete natječaja.
b) TAMARA SLACKI Članovi Školskog odbora razgledaju pristiglu dokumentaciju, te utvrđuju da je
datumski i sadržajno (izvornik ili ovjerovljeni preslik) natječajna dokumentacija ispravna i potpuna.
Članovi Školskog odbora pojedinačno gledaju svaki dokument prijave na natječaj. Utvrđuje se da

kandidatkinja Tamara Slacki ima 2 (dva) boda po osnovi dodatnih kompetencija, te da ispunjava u
cijelosti uvjete natječaja.
c) BRANIMIR ČERVAR- sa škarama se otvara omotnica i vadi pristigla natječajna dokumentacija.
Članovi Školskog odbora razgledaju pristiglu dokumentaciju, te utvrđuju da pristigla natječajna
dokumentacija stigla u roku, ali da je nepotpuna (većina natječajne dokumentacije nije u izvorniku
odnosno ovjerovljenom presliku). Iz navedenih razloga prijava ovog kandidata se odbacuje, te se neće
uzeti u daljnje razmatranje, budući imenovani ne ispunjava uvjete natječaja.
Sukladno odredbi članka 107. Statuta Gimnazije Pula utvrđuje se lista dva najbolje rangirana
kandidata koja se dostavlja Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno Skupu
radnika i Školskom odboru.
Dva najbolje rangirana kandidata po prijavi na javni natječaj za ravnatelja/icu Gimnazije Pula su:
1. NIKOLA VUJAČIĆ, prof., sa podacima kao u natječajnoj dokumentaciji
2. TAMARA SLACKI, prof., sa podacima kao u natječajnoj dokumentaciji
Školski odbor je suglasno jednoglasnom odlujkom svih članova, imenovao za predsjedavatelja
sjednice Nastavničkog vijeća Ivana Popčevića, za predsjedavateljicu Vijeća roditelja Ivana Rampini, te
za predsjedavateljicu Skupa radnika Tanju Carić, koji će sukladno odredbi članka 109. Statuta
Gimnazije Pula sazvati sjednice pojedinih vijeća i skupa radnika, na kojima će se održati
predstavljanje kanidata i glasovanje.
Sukladno odredbi članka 110. Statuta Gimnazije Pula, predsjednik Školskog odbora izvjestiti će
kandidate sa liste o vremenu i mjestu održavanja sjednica, putem brzojava na adresu kandata
naznačenu u prijavi.
Pod 3.) 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 18:10 sati.

KLASA: 003-06/21-01/22
URBROJ: 2168-19-21-1
Pula, 24. lipnja 2021.
Zapisničar
Mladen Novaković

Predsjednik Školskog odbora
Ivan Popčević, prof.

