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KLASA: 003-07/18-01-20 

URBROJ: 2158/46-01-18-7 

U Osijeku, 21. svibnja 2018. 

 

Z A K LJ U Č A K  

 

sa 22. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 21. svibnja 2018. godine u prostorijama Škole s početkom u 14,00 sati. 

 

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

suradnika Škole 

         Goran Dijanović, Dalija Gašo, Gordana Lesinger – predstavnici osnivača 

                     

 

IZOČNI: Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole (bolovanje)   

                Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole (isprika) 

 

OSTALI NAZOČNI: Kristina Kopf – vršiteljica dužnosti ravnatelja Škole, Brigita Krolo - 

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. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

3. Donošenje Odluke  o iznosu  participacije roditelja/skrbnika učenika Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek za školsku godinu 2018./2019.   

4. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 

5. Razno 

 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 21.  sjednice Školskog odbora se jednoglasno usvaja. 

 

 

Ad 2) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 
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Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli 

 

 

ODLUKU 

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA                                                                                          

IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE                                             

ŠKOLE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK 

 

I. 

Raspisuje se natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

 

II. 

Natječaj će biti objavljen u dnevnom listu  „Glas Slavonije“ dana 22. svibnja 2018. godine. 

  

III. 

Tekst natječaja usklađen je s uvjetima propisanim Zakonom o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, te je 

sastavni dio ove odluke. 

 

IV. 

Sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama natječaj će 

biti objavljen i na internetskoj stranici Škole dana 22. svibnja 2018.  godine.  

 

Tekst natječaja:  

„Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126./12., 94./13., 

152/14., 07/17.) i  članka  53. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Školski 

odbor raspisuje 

N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice                                                                                  

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

Za ravnatelja/ravnateljicu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće 

uvjete:  

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog 

suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: 

a) sveučilišni diplomski studij ili 

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c) specijalistički diplomski stručni studij, 

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi, 
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- najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u 

sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega 

najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama 

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od 5 godina. 

 

Uz prijavu na natječaj obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj 

preslici: 

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi 

2. Domovnicu 

3. Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama 

(potvrda poslodavca), 

4. Dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili 

tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje (potvrda odnosno elektronički zapis iz 

matične evidencije HZMO-a) 

5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za osobe koje su ga bile dužne položiti,  

6. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama ako ih je kandidat bio dužan steći 

7. Uvjerenje kojim se dokazuje da ne postoje zakonske zapreke za rad u školskoj 

ustanovi u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, ne starije od 30 dana 

8. Životopis 

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti 

spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.). 

 

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od osam  (8) dana od dana objave natječaja. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: 

 Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Krbavska bb, 31 000 Osijek, s naznakom 

„Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice – ne otvarati“. 

 

Nepotpune i nepravodobne  prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava.“ 

 

 

 

 

Ad 3) Donošenje Odluke  o iznosu  participacije roditelja/skrbnika učenika Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek za školsku godinu 2018./2019.   

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

         ODLUKU 

 

o iznosu  participacije roditelja/skrbnika učenika                                                                                              

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 
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1. Utvrđuje se iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek, u iznosu  od 500, 00 kn po učeniku, za školsku godinu 

2018./2019. 

 

2. Iznos iz točke 1. roditelji/skrbnici plaćaju prigodom upisa učenika u Školu,   

odnosno upisa u iduću školsku godinu. 

 

 

 

Ad 4) Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 

 

  

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu s Hrvojem Tržićem, 

magistrom edukacije filozofije i magistrom edukacije povijesti, na radno mjesto Nastavnika 

povijesti – 12 sati nastave tjedno kao zamjena za nastavnicu Kristinu Kopf koja je imenovana 

vršiteljicom dužnosti ravnatelja Škole, najduže do 60 dana, odnosno najduže do 15. lipnja 

2018. godine što s nastavnikovim prethodnim zaduženjem (8 sati nastave Etike, 2 sata 

fakultativne nastave Filozofije i 2 sata za poslove razredništva) čini ukupno puno radno 

vrijeme. 

 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu s  Markom Babićem, magistrom 

edukacije likovne kulture, na radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta, na nepuno radno 

vrijeme – 6 sati nastave tjedno (Povijest likovne umjetnosti), 12 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena -  umjesto nastavnice Jelene Lulić koja obavlja poslove voditelja smjene, najduže do 

60 dana, odnosno najduže do 15. lipnja 2018. godine.  

 

 

 

Ad 5) Razno 

 

Sjednica završena  u 14,30 sati 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Goran Dijanović 


