
 

KLASA: 003-07/21-01-01 

URBROJ: 2158/46-01-21-3 

U Osijeku, 15. siječnja 2021. 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

s 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek 

koja je održana 14. siječnja 2021.  godine u prostorijama Škole s početkom u 13,00 sati. 

 

 

NAZOČNI: Ozana Tomić, Željko Ašperger – predstavnici iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika Škole 

          Mladen Matanić – predstavnik iz reda roditelja učenika Škole 

                     Goran Dijanović, Luka Kuduz, Željka Vrebac – predstavnici osnivača 

                     

IZOČNI: - 

 

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole, Mirela Jerković Serdarušić – tajnica 

Škole i zapisničar 

 

Ravnateljica Škole, Ina Marić otvorila je konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i utvrdila 

nazočne članove:  Goran Dijanović, Luka Kuduz, Željka Vrebac – predstavnici osnivača, 

Mladen Matanić - predstavnik iz reda roditelja učenika Škole, Ozana Tomić i Željko Ašperger 

– predstavnici iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole. Ravnateljica Škole navodi kako 

zbog donesene odluke o nužnim epidemiološkim mjerama koje ograničavaju okupljanja i uvode 

druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID 19 

nisu provedeni izbori za člana Školskog odbora iz reda radnika Škola. Neovisno o navedenom 

konstituirajuća sjednica Školskog odbora sazvana je temeljem čl. 46. Statuta Škole koji kaže da 

Školski odbor može konstituirati ako je imenovana većina članova Školskog odbora. 

Temeljem članka 119. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i 

članka 47. stavak 1. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, konstituirajuću 

sjednicu Školskog odbora, do izbora predsjednika Školskog odbora vodi najstariji član 

Školskog odbora, Mladen Matanić. 

Mladen Matanić pozdravlja nove članove Školskog odbora te predlaže sljedeći:  

D n e v n i     r e d 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

 

Mladen Matanić zamolio je glasovanje o usvajanju predloženog Dnevnog reda.  

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

 



 

Mladen Matanić: Zbog trenutne epidemiološke situacije do sada još nisu provedeni izbori za 

člana Školskog odbora iz reda radnika Škole, no isti će se provesti sukladno donesenom 

Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća. 

 

Prema Zapisniku o provedenim izborima i rezultatima izbora za članove Školskog odbora iz 

reda nastavnika i stručnih suradnika Škole izabrani su i imenovani  

 

1. Ozana Tomić 

2. Ašperger Željko 

 

Prema Zapisniku sa sjednice Vijeća roditelja, Vijeće roditelja je  izabralo i imenovalo za člana 

Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole gospodina Mladena Matanića. 

 

Rješenjem o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek, koje je donio Župan Osječko-baranjske županije za članove Školskog odbora Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek kao predstavnici osnivača imenovani su: 

 

1. Goran Dijanović 

2. Luka Kuduz 

3. Željka Vrebac 

 

Verificirani su mandati imenovanih članova Školskog odbora  na način da je provjeren njihov 

identitet s podacima iz dokumenata o imenovanju.  

 

 

Ad 2) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 
 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su izabrali Gorana Dijanovića za predsjednika Školskog 

odbora. 

 

Nakon izbora predsjednika Školskoga odbora, najstariji član Školskoga odbora SMladen 

Matanić, predaje predsjedniku Školskog odbora Goranu Dijanoviću daljnje vođenje sjednice.  

 

Članovi Školskog odbora  jednoglasno su izabrali  Ozanu Tomić za zamjenicu predsjednika 

Školskog odbora.  

 

Ravnateljica Škole upoznala je članove Školskog odbora upoznala je članove Školskog 

odbora sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek od njezinog osnutka do danas.  

 

Željko Ašperger upitao je ravnateljicu Škole zašto sjednica Školskog odbora nije održana 

sukladno čl. 46.  Statuta škole, na što je tajnica Škole rekla da je rok za konstituiranje sjednice 

probijen, no isto tako nije prekluzivan što znači da propuštanje ne dovodi do štetnih zakonskih 

posljedica. Željko Ašperger je ponovno upitao ravnateljicu zašto nije postupila sukladno Statutu 

Škole s obzirom da smo većinu imali već 24. prosinca 2020. g., na što je ona odgovorila da 

zbog  blagdana, učeničkih praznika te godišnjih odmora  nije bila u mogućnosti održati ju prije. 



 

Također, Željko Ašperger i Željka Vrebac napomenuli su ravnateljici Škole da poziv za Školski 

odbor nije došao do njih. Zajednički su postigli dogovor o budućem slanju poziva na sjednice 

Školskog odbora. 

 

Sjednica završena  u 14,00 sati 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                          PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA 

Mirela Jerković Serdarušić     Goran Dijanović 

_____________                                                           ______________________________ 
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