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 28. sjednica Školskog odbora  
 

 
28. sjednice Školskog odbora Tehničke škole 

održane 20. prosinca 2016. godine 
 

Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 
 

Ad 1.) Ovjera zapisnika 27. sjednice Školskog odbora od 3. studenoga 2016. godine. 
 Bez rasprave i primjedbi Zapisnik 27. sjednice Školskog odbora od 3. studenoga 2016. godine ovjerovljen 
je jednoglasno. 
 

Ad 2.) Prijedlog odluke o donošenju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu s drugim 
izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016. godinu. 

 

Donose se Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu s drugim izmjenama i dopunama 
Plana nabave za 2016. godinu. 

 

 
Ad 3.) Prijedlog odluke o donošenju Plana nabave za 2017. godinu. 
 

Donosi se Plana nabave za 2017. godinu. 
 

Ad 4.) Odlučivanje o davanju prethodnih suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme 
bez raspisivanja natječaja. 

 

Daje se suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme bez natječaja 
(povećanje norme do punog radnog vremena), sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 3. Zakon o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za Martu Medić, magistru edukacije matematike i informatike, na radno 
mjesto profesorice Matematike - pripravnice, na neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno i 
pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena (16/40). 
 

Ad 5.) Prijedlog odluke o otpisu dijela knjižnog fonda prema zapisniku Povjerenstva za provođenje revizije 
i otpisa fonda knjižnične građe u knjižnici Tehničke škole. 
 

Donosi se odluka o otpisu iz knjižnog fonda knjižnice Tehničke škole, Zadar, Nikole Tesle 9 C, a sukladno 
Zapisniku (Prilog 2) Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa fonda knjižnične građe: 166 dotrajalih 
inventariziranih knjiga s popisa, 78 uništenih inventariziranih knjiga s popisa, 9 uništenih jedinica AV građe. 
Ukupna vrijednost predloženog otpisa iz točke 1. ove odluke iznosi 7,334.18 kn. S otpisanom građom postupit će 
se u skladu s odredbama Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe. 
 

Ad 6.) Prijedlog odluke o nenastavnim danima i početku drugog polugodišta u Tehničkoj školi, školske 
godine 2016./2017. 

 

1. Donosi se odluka da su u Tehničkoj školi, Zadar, Nikole Tesle 9 C, dani 12. i 13. siječanj 2017. godine 
nenastavni dani, a drugo polugodište školske godine 2016./2017. umjesto 12. siječnja 2017. godine 
započinje 16. siječnja 2017. godine. 

2. Slijedom točke 1. ove odluke, a primjenom članka 48. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi, za učenike završnih razreda nastavni dan bit će subota 6. svibnja 2017. godine i to po 
rasporedu od četvrtka 4. svibnja 2017. godine. 

3. Ovom se odlukom mijenja kalendar rada  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. 

4. Promjene u radu i organizaciji, nastale donošenjem ove odluke, Škola je dužna pravodobno najaviti 
roditeljima, učenicima, osnivaču i uredu državne uprave. 

 


