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 27. sjednica Školskog odbora  
 

27. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 3. studenoga 2016. godine 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 
 

Ad 1.) Izvješće o provedenom dopunskom izboru i imenovanom članu Školskog odbora Tehničke škole iz reda 
roditelja. 

Prihvaća se Izvješće predsjednika Školskog odbora o provedenom dopunskom izboru i imenovanom članu 
Školskog odbora Tehničke škole iz reda roditelja, Željku Skukanu. 
 

Ad 2.) Verificiranje mandata imenovanog člana Školskog odbora Tehničke škole iz reda roditelja na dopunskim 
izborima. 

Utvrđuje se provedba verificikacije mandata Željka Skukana, novog člana Školskog odbora Tehničke škole iz 
reda roditelja koji nije radnik Škole, imenovanog odlukom Vijeća roditelja, KLASA: 602-03/16-01/99, URBROJ: 2198-1-
74-16-3, na dopunskim izborima održanim 6. listopada 2016. godine. 
 

Ad 3.) Ovjera zapisnika 26. sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2016. godine. 
 Bez rasprave i primjedbi Zapisnik 26. sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2016. godine ovjerovljen je 
jednoglasno. 
 

Ad 4.) Prijedlog Odluke o razrješenju Valentine Crnjak, zamjenice predsjednika Školskog odbora. 
Valentina Crnjak razrješuje se dužnosti zamjenice predsjednika Školskog odbora Tehničke škole.  

 
Ad 5.) Izbor zamjenika/ce predsjednika Školskog odbora. 

Za zamjenika predsjednika Školskog odbora izabran je Vladimir Bobić, predstavnik iz reda nastavnika 
Tehničke škole. 
Mandat zamjenika predsjednika Školskog odbora traje do isteka vremena na koje je bila izabrana Valentina 
Crnjak, dosadašnja zamjenica predsjednika Školskog odbora odnosno do 9. travnja 2017. godine. 
 

Ad 6.) Prijedlog Financijskog plana za 2017. s projekcijama plana za 2018. i 2019. godinu. 
Donosi se Financijski plan za 2017. godinu s projekcijama plana za 2018. i 2019. godinu. 

 
Ad 7.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po natječaju od 18. listopada 

2016. godine. 
Daje se suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa po natječaju objavljenom 18. listopada 

2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj 
ploči Tehničke škole, za sljedeće kandidate: 

a) na neodređeno vrijeme: Gorana Marinkovića, stručni pristupnik elektrotehnike, na radno mjesto 
strukovnog učitelja - pripravnika (za područje rada elektrotehnika), na neodređeno i puno radno vrijeme.  

b) na određeno vrijeme: Šimu Šimičevića, prof. geogr., na radno mjesto prof. geografije, na određeno i 
nepuno radno vrijeme: 17/22, 31/40, 6,2/8. 

 
Ad 8.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa o zasnivanju radnog odnosa na 

određeno vrijeme do 60 dana. 
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 

dana za Martu Medić, magistru edukacije matematike i informatike, na radno mjesto nastavnice Matematike - 
pripravnice, na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena, 
najduže do 29. prosinca 2016. godine. 
 

Ad 9.) Izmjena Godišnjeg plana i program rada Tehničke škole za školsku godinu 2016./2017. 
1.Donosi se o izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole, Zadar, Nikole Tesle 9 C, za 

školsku godinu 2016./2017., KLASA: 602-03/16-04/04, URBROJ: 2198-1-74-16-3 od 30. rujna 2016. godine. 
2.U Godišnjem planu i programa rada, iz toče 1. ove odluke, na str. 31. pod naslovom PLANIRANI STRUČNI 

IZLETI ZA NASTAVNIKE, podstavak 1. koji je glasio: “- 28. - 31. listopada 2016.  (31. listopada 2016. nenastavni dan 
odlukom Županijskog vijeća ravnatelja)“ mijenja se i glasi: 

„- 18. - 20. studenoga 2016.  (18. studenoga 2016. - nenastavni dan)“ 


