
Z   A   P   I   S   N   I   K 

(skraćena verzija)  

 

sa elektroničke sjednice Školskog odbora Gimnazije Pula održane 13. srpnja 2022. godine, 

(srijeda), s početkom u 9:00 sati i završetkom u 14:30 sati.   

Prisutni:  6 članova (Ivan Popčević, , 

                                 Lara Jurčić Matošević Ivan Beletić Tatić, Diana Kukić Dasko, Cinzia 

Počeko         

                                 Kranjec, Ivana Rampini  )                                    

Odsutni:  Nitko  

Ostali nazočni: Nikola Vujačić, ravnatelj   

Zapisničar: Mladen Novaković, tajnik  

 

Utvrđuje se da je na sjednici Školskog odbora Gimnazije Pula, prisutno dovoljno članova 

Školskog odbora, da postoji kvorum za raspravljanje.  Današanja sjednica  se vodi prema  

utvrđenom   

 

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

 

1.Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 17. lipnja 2022 godine;          

2.Davanje ravnatelju pretnodne suglasosti za sklapanje Ugovora o radu s knjižničarom 

Dejanom Zelenakom,  

3. Prihvaćanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu  

4. Prihvaćanje izvještaja o izvršenju proračuna od siječnja do lipnja 2022. godine  

5. Razno  

Dnevni red današnje sjednice jednoglasno je prihvaćen.    

 

Pod 1.) Donijeta odluka o prihvaćanju  zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane 17. lipnja 

2022. godine, na način da je svih 6 prisutnih članova Školskog odbora u elektronskom obliku 

dalo suglasnost po ovoj točki dnevnog reda.    

Pod 2).Nazočni članovi Školskog odbora na elektroničkoj sjednici  

Školskog odbora dali su jednoglasno prethodnu suglasnost ravnatelju Gimnazije Pula da može 

sklopiti  

Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme (40 sati rada tjedno) sa Dejanom Zelenakom 

da isteka  

mandata ravnatelja Nikole Vujačića, koji je prije obavljanja funkcije ravnatelja bio zaposlen na 

radnom  

mjestu školskog knjižničara, te je stavio u mirovanje prava i obveze navedenog radnog mjesta 

do isteka  

mandata ravnatelja.   

Pod 3) Članovi Školskog odbora prihvatili su jednoglasno u elektronskom obliku polugodišnji 

financijski izvještaj za 2022. godinu sukladno pismenom izrađenom financijskom izvještaju.  

Pod 4)  Članovi Školskog odbora prihvatili su jednoglasno u elektronskom obliku izvještaj o 

izvršenju proračuna od siječnja mjeseca 2022. do lipnja mjeseca 2022. godine, a prema pismeno 

sačinjenom izvještaju koji su dobili prije održavanja elektroničke sjednice Školskog odbora.    

Pod 5) Kako pod točkom razno nije bilo pitanja, predsjednik Školskog odbora zaključio je 

današnju sjednicu Školskog odbora.      

 

Sjednica je završena u 14:30 sati  

 



KLASA: 007-04/22-02/19 

URBROJ: 2168-19-22-1 

Pula, 13. srpnja 2022.  

 

Zapisničar                                                                       Predsjednik Školskog odbora 

 

 

Mladen Novaković                                                                  Ivan Popčević, prof.   

 

 

 


