
 
➢ 15. sjednica Školskog odbora  
 
 
 

15. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 27. kolovoza 2019. godine 

 
 

 
Sjednici su nazočni članovi Školskog odbora i to: Josip Glavić, Branko Fain, Ana Žaja, Dinko Kamber 

i Luka Kasap. 

 
Ad 1.)  Ovjera zapisnika 14. sjednice Školskog odbora od 11. srpnja 2019. godine. 

 

Bez rasprave i primjedbi zapisnik 14. sjednice Školskog odbora od 11. srpnja 2019. godine 
ovjerovljen je jednoglasno. 
 

Ad 2.)  Donošenje Oduke o imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Tehničke škole. 
 

Mr. sc. Denis Prusac, dipl. ing. imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Tehničke škole, Zadar, 
Nikole Tesle 9 C od dana 2 rujna 2019. godine do imenovanja ravnatelja Škole sukladno zakonskim 
odredbama i odredbama Statuta, a najduže godinu dana, za koje vrijeme mu miruje ugovor o radu, 
od 2. rujna 2002. na puno i neodređeno vrijeme na radnom mjestu prof. strojarske skupine 
predmeta.  

 
Ad 3.) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora i 

opreme za kantinu (pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga) u zajedničkim prostorima Tehničke škole i 
Strukovne škole Vice Vlatkovića u Zadru. 
 
 

Donesena je odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora i opreme 
za kantinu (pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga za posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka te 
bezalkoholnih pića) u zajedničkim prostorima Tehničke škole i Strukovne škole Vice Vlatkovića u Zadru. 

Imenovano je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u sastavu: 
- Đani Škara, prof. – pedagog  
- Lucija Jukić, univ. bacc. oec.- voditeljica računovodstva 
- Dinko Kamber, dipl. ing.- član Školskog odbora iz reda predstavnika osnivača 

 
Ad 4.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa, odnosno povećanju 

tjedne norme neposrednog odgojno-obrazovnog rada, s radnicima koji u Školi imaju zasnovan radni odnos 
na neodređeno nepuno radno vrijeme. 

 

Sukladno članku 107. stavku 11. podstavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi, na prijedlog ravnatelja, Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za sljedeće nastavnike Tehničke 
škole: 

 

➢ Jelenu Dunatov, prof. biologije i kemije, povećanje tjedne norme za 6 sati nastave Kemije i 1,5 sat 
dopunske nastave Kemije (zbog odlaska prof. Jadranke Ivin u mirovinu),  

➢ Ivonu Kovačević, prof. njem. jez. i dipl. pov. umj. povećanje tjedne norme za 2 sata nastave 
Njemačkog jezika (zbog upisa učenika u 1. razred koji uči njemački jezik), 

➢ Ninu Burčul, prof. ped. i prof. soc., povećanje tjedne norme za 1 sat praćenja prakse učenika 4. D 
razrednog odjela (zbog odlaska prof. Jadranke Ivin u mirovinu). 

 

 
Sve odluke i zaključak doneseni su jednoglasno i čine sastavni dio zapisnika. 

 
 
 

         Predsjednik Školskog odbora: 
 
                Josip Glavić, mag. ing. 

 


