
 21. sjednica Školskog odbora  
 

21. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 09. studenoga 2015. godine 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 
 

Ad 1.) Ovjera zapisnika 20. sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2015. godine. 
 Bez rasprave i primjedbi zapisnik 20. sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2015. godine ovjerovljen 
je jednoglasno. 
 
Ad 2.) Prijedlog Statuta Tehničke škole 
 

ODLUKA 
1. Donosi se prijedlog Statuta Tehničke škole, KLASA: 602-03/15-02/05, URBROJ: 2198-1-74-15-1. 
2. Prijedlog Statuta Tehničke škole dostavlja se Županijskoj skupštini Zadarske županije na prethodnu 

suglasnost. 
 

Ad 3.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika do 45 dana 
 

ZAKLJUČAK 
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno 

vrijeme do 45 dana za: 
 Tonćija Matasa, mag. cin., na radno mjesto nastavnika Tjelesne i zdravstvene kulture - pripravnika, 

puno radno vrijeme, od 15.11.2015. god. a najduže do 29.12.2015. god. 
 Maju Šatalić, mag. philol. croat., na radno mjesto prof. hrvatskoga jezika, nepuno radno vrijeme, 

14 sati nastave tjedno, odnosno 28/40 sati tjedno, od 15.11.2015. god. a najduže do 29.12.2015. 
god. 

 Branka Faina, dipl. ing., na radno mjesto prof. strojarske skupine predmeta, nepuno radno vrijeme 
10/40 sati tjedno, od 15.11.2015. god. a najduže do 29.12.2015. god. 

 
Ad 4.) Prijedlog Drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu s izmjenama i dopunama Plana 
nabave za 2015. 
 

ODLUKA 
1. Donose se Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu s izmjenama i dopunama 

Plana nabave za 2015. godinu. 
2. Ova odluka prilaže se uz Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu s izmjenama i 

dopunama Plana nabave za 201. godinu. 
 
Ad 5.) Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i prijedlog Plana 
nabave za 2016. godinu. 
 

ODLUKA 
1. Donosi se Financijski plan za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Plan nabave za 

2016. godinu. 
2. Ova odluka prilaže se uz Financijski plan za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Plan 

nabave za 2016. godinu. 
 

Ad 6.) Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2014./2015. 
 

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2014./2015. 

 
Ad 7.) Prijedlog plana aktivnosti Školskog sportskog društva TEHNIČAR za šk. god. 2015./2016. 
 

ZAKLJUČAK 
Usvaja se Plan aktivnosti Školskog sportskog društva TEHNIČAR za šk. god. 2015./2016. 


