
 

KLASA: 003-07/21-01-06 

URBROJ: 2158/46-01-21-3 

Osijek, 18. ožujka 2021. 

 

 

Z A K LJ U Č A K   

 

sa 4. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je održana 

dana 15. ožujka 2021. godine u prostorijama Škole s početkom u 9,45 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 

           Karolina Buljević – predstavnica iz reda radnika Škole 

 

IZOČNI: -  

  

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

Škole i zapisničarka. 

Predsjednik Školskog odbora, Goran Dijanović pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici 

nazočna potrebna većina članova Školskog odbora i predlaže sljedeći 

 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

15. veljače 2021. godine, za radno mjesto: Tajnik/ca Škole na neodređeno, puno 

radno vrijeme 

3. Verifikacija člana Školskog odbora iz reda radnika Škola 

4. Razno 

 

Luka Kuduz predložio je da se točke 2. i 3. dnevnog reda zamjene te da se dnevni red kao takav 

usvoji. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 

 

 

 



Ad 2) Verifikacija člana Školskog odbora iz reda radnika Škole 

Tajnica Škole izvještava članove Školskog odbora o provedenim izborima za člana Školskog 

odbora iz reda radnika te predstavlja gđu. Karolinu Buljević kao izabranog člana.  

 

Ad 3) Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

15. veljače 2021. godine, za radno mjesto: Tajnik/ca Škole na neodređeno, puno radno 

vrijeme 

Predsjednik Školskog odbora daje prijedlog da se pripremi kopija cjelokupne natječajne 

dokumentacija za sve članove Školskog odbora kako bi istu pregledali te utvrdili 

pravilnost/nepravilnost natječajnog postupka te donijeli konačnu odluku. Predlaže da se 

sjednica s ovom točkom dnevnog reda zakaže za srijedu, 17. ožujka 2021. u 9 sati. 

Navedeni prijedlog jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 4) Razno 

 

Ravnateljica Škola uručuje Predsjedniku Školskog odbora primjerak Zapisnika o provedenom 

inspekcijskom nadzoru u Školi, a koji će Predsjednik dostaviti elektronskim putem svim 

članovima Školskog odbora na uvid. 

Željko Ašperger opominje ravnateljicu Škole za nenošenje zaštitne maske, te joj shodno tome 

uručuje zaštitnu masku. Ravnateljica Škole opovrgava navedeni navod. 

Karolina Buljević potvrđuje navode Željka Ašpergera. 

 

Drugih pitanja i/ili primjedbi nije bilo. 

 

Sjednica završena  u 10,30 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Mirela Jerković Serdarušić    Goran Dijanović 

 


