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 5. sjednica Školskog odbora  
 

 

5. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 29. studenoga 2017. godine 

 
 

Sjednici su nazočna četiri (4) člana Školskog odbora i to: Josip Glavić, , Branko Fain, Ana Žaja i Željko Skukan. 
 

 
Odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 

 

Ad 1.) Ovjera zapisnika 4. sjednice Školskog odbora od 28. rujna 2017. godine. 
 

Bez rasprave i primjedbi zapisnik 4. sjednice Školskog odbora od 28. rujna 2017. godine ovjerovljen je 
jednoglasno. 

 
Ad 2.) Donošenje Financijskog plana za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Plana nabave za 
2018. godinu. 
 

O D L U K A 

Donosi se Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Plana nabave za 
2018. godinu. 

 
Ad 3.) Donošenje Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. i Drugih izmjena Plana nabave za 
2017. godinu. 

 

O D L U K A 
Donose se Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu i Plana nabave za 2017. godinu. 

 
Ad 4.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po natječaju od 14. 
studenoga 2017. godine. 

 

Z A K LJ U Č A K 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnos, po natječaju objavljenom 
14. studenoga 2017. godine, za: 

 

 Martu Malinku, mag. educ. phys., na radno mjesto profesorice Fizike, na određeno nepuno radno 
vrijeme, 12 sati tjedno neposrednog odgojno-obrazovnog rada, odnosno 22/40 sati tjedno, do 
povratka zamjenjivane profesorice Svjetlane Zekić na rad s punim radnim vremenom;  

 

 Luciju Meladu, dipl. ing. arh., na radno mjesto prof. graditeljske skupine predmeta, nepuno radno 
vrijeme 25/40 sati tjedno (11 sati nastave tjedno i 2 sata do položenog stručnog ispita), do povratka 
na rad zamjenjivane profesorice Marie-Claire Bešlić. 

 
Ad 5.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme 
bez natječaja.  

 

Z A K LJ U Č A K 

Daje se suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa bez natječaja na neodređeno 
vrijeme, sa zaposlenicom koja u školskoj ustanovi, Strukovnoj školi Vice Vlatkovića, Zadar, ima zasnovan radni 
odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme, za Anamariju Friganović Goić, dipl. ing. računarstva, na radno mjesto 
profesorice Računalstva, na neodređeno nepuno radno vrijeme 6/22 nastave odnosno 11/40 sati tjedno, a 
sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s početkom 
rada od 1. prosinca 2017. godine. 
 
 

 


