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KLASA: 003-07/20-01-07 

URBROJ: 2158/46-01-20-20 

U Osijeku, 24. kolovoza  2020. 

 

 

Z A K LJ U Č A K    

 

sa 49. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je održana 

dana 24. kolovoza 2020. godine u prostorijama Škole s početkom u 12,00 sati. 

 

 

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

suradnika Škole 

         Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole 

         Dalija Gašo  – predstavnica osnivača 

 

         

OSTALI NAZOČNI: Kristina Kopf – ravnateljica Škole,  Mira Antunović – voditeljica 

računovodstva, Biljana Nađ – pedagoginja Škole, Brigita Krolo - tajnica Škole i zapisničarka 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora, Ozana Tomić, pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da 

je nazočna potrebna natpolovična većina članova Školskog odbora  i predlaže sljedeći 

Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Financijsko izvješće 1.1. – 30.6.2020. 

3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1. – 30.6.2020. 

4. I. Rebalans financijskog plana za 2020. 

5. Izmjene plana nabave za 2020. godinu 

6. Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda 

7. Fakultativni programi za nastavne predmete Njemački jezik za 1., 2., 3. i 4. godinu 

obrazovanja učenika i predmet Filozofija za 4. godinu obrazovanja učenika 

8. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu 

9.  Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa, te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika za II. polugodište 2019./2020. školske 

godine 

10. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 48. sjednice jednoglasno se usvaja. 
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Ad 2)  Financijsko izvješće 1.1. – 30.6.2020. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

                                                     ODLUKU 

 

                                                            I. 

Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2020. godine 

 

II.  

 Financijsko izvješće je sastavni dio ove Odluke.  

 

 

Ad 3) Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1. – 30.6.2020. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

                                                     ODLUKU 

 

                                                            I. 

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1. – 30.6.2020. 

 

 

II.  

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1. – 30.6.2020. je sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Ad 4) I. Rebalans financijskog plana za 2020. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

                                                     ODLUKU 

 

I. 

Usvaja se I. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu 

 

II.  

  

I. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu  je  sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Ad 5) Izmjene plana nabave za 2020. godinu 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

                                                     ODLUKU 

 

I. 

Usvajaju se Izmjene plana nabave za 2020. godinu 

II.  

  

Izmjene plana nabave za 2020. godinu su sastavni dio ove Odluke. 
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Ad 6) Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

o donošenju Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda 

 

I. 

 

Donosi se Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda 

 

                                                                II. 

 

 Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda čini sastavni                           

dio ove Odluke. 

 

 

 

Ad 7) Fakultativni programi za nastavne predmete Njemački jezik za 1., 2., 3. i 4. godinu 

obrazovanja učenika i predmet Filozofija za 4. godinu obrazovanja učenika 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

  

  

O D L U K U 

 

Na temelju članka 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12,. 94/13., 152/14., 

07/17. i 68/18, 98/19, 64/20.) donosi se Fakultativni program za nastavne predmete: Njemački 

jezik za 1., 2., 3. i 4. godinu obrazovanja učenika i  predmet Filozofija  za 4. godinu obrazovanja 

učenika.  

 

 

Ad 8) Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

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

magistrom  edukacije filozofije i magistrom edukacije povijesti zaposlenom na poslovima 

Nastavnika etike i Nastavnika povijesti za 2 sata razredništva, odnosno 4 sata ukupnog tjednog 

radnog vremena na poslovima  RAZREDNIŠTVA, na određeno radno vrijeme (dok postoji 

potreba za obavljanjem poslova razredništva, a najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine) što s 

nastavnikovim radnim vremenom iz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (17 sati nastave 

tjedno – Etika – 7 sati, Povijest – 10 sati,  odnosno 31 sat ukupnog tjednog radnog vremena)  

čini  35 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31. kolovoza 2021. godine. 
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Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu sa Sanjom Farkaš, 

diplomirani teolog, zaposlenoj na poslovima Vjeroučitelja za 4 sata nastave tjedno, 1 sat 

dodatne nastave  i 2 sata razredništva,  odnosno 13,3 sati ukupnog tjednog radnog vremena na 

određeno radno  vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine što s nastavničinim prethodnim 

zaduženjem na neodređeno vrijeme (11 sati nastave tjedno, odnosno 21 sat ukupnog tjednog 

radnog vremena )  čini  34,3 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31. kolovoza 2021. 

godine. 

 

   

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu s Ozanom Tomić, 

profesoricom glazbene kulture, zaposlenoj na poslovima Nastavnika glazbene umjetnosti za 2 

sata dodatne nastave, 2 sata razredništva i 2 sata kao povjerenik radnika za zaštitu na radu, 

odnosno 11 sati  ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno  vrijeme do 31. kolovoza 

2021. godine što s nastavničinim prethodnim zaduženjem na neodređeno vrijeme (8 sati nastave 

tjedno, odnosno 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena )  čini 27 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena do 31. kolovoza 2021. godine. 

     

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu sa Sanjom Matković, 

magistrom engleskog jezika i književnosti i magistrom njemačkog jezika i književnosti, 

zaposlenoj na poslovima Nastavnika njemačkog jezika, za  2 sata dopunske nastave tjedno i 2 

sata fakultativne nastave tjedno - Njemački jezik za 1., 2., 3. i 4. godinu obrazovanja učenika, 

na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine,  što s nastavničinim prethodnim zaduženjem  

na neodređeno vrijeme (3 sata nastave tjedno, odnosno 6  sati ukupnog tjednog radnog 

vremena)  čini  13 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31. kolovoza 2021. godine. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu s Marinom Lukačević, 

magistrom edukacije filozofije i magistrom edukacije engleskog jezika i književnosti zaposlenoj 

na poslovima Nastavnika engleskog jezika, za 2 sata fakultativne nastave  tjedno  - Filozofija  

za 4. godinu obrazovanja učenika i 1 sat dodatne nastave, odnosno 6  sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno  vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine što s nastavničinim 

prethodnim zaduženjem  na neodređeno vrijeme (18 sati nastave tjedno, odnosno 34  sata 

ukupnog tjednog radnog vremena,)  čini  puno radno vrijeme, 21 sat nastave tjedno, odnosno 

40 sati ukupnog radnog vremena  do 31. kolovoza 20201. godine. 
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Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu sa Sandom Dezotti Zemljak, 

diplomiranom dizajnericom,  zaposlenoj na poslovima Nastavnika stručnih predmeta za  3 sata 

nastave tjedno ( Industrijski dizajn) i 2 sata poslova razredništva na određeno vrijeme, do 31. 

kolovoza 2021. godine, što s nastavničinim prethodnim zaduženjem na neodređeno vrijeme (18 

sati nastave tjedno, odnosno 33 sata ukupnog tjednog radnog vremena)  čini  puno radno 

vrijeme, odnosno 40 sati ukupnog radnog vremena  do 31. kolovoza 2021. godine i 1 sat nastave 

iznad norme. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu s Marijom Knez, magistrom 

edukacije kemije zaposlenoj na poslovima Nastavnika kemije za 3 sata nastave tjedno – 

Slikarska tehnologija, 2 sata poslove razredništva te 2 sata dodatne nastave tjedno do 31. 

kolovoza 2021. godine što s nastavničinim prethodnim zaduženjem na neodređeno vrijeme (8 

sati neposrednog odgojno obrazovnog rada (sati nastave), odnosno 15 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena) čini  15 sati nastave tjedno, odnosno 27 sati ukupnog tjednog radnog vremena  

do 31. kolovoza 2021. godine. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu sa Senkom Petrom 

Rončević, magistrom edukacije likovne kulture zaposlenoj na poslovima Nastavnika stručnih 

predmeta- pripravnika (Pismo, Tipografija, Crtanje i slikanje) za 11 sati odgojno-obrazovnog 

rada i 2 sata pripravništvo, odnosno 24  sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno 

vrijeme, do povratka na rad radnice Marije Idžojtić u punom radnom vremenu. 

 

Ad 9) Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa, te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika za II. polugodište 2019./2020. školske godine 

 

Ravnateljica Škole Kristina Kopf podnijela je Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju 

preventivnih programa, te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za II. polugodište 

2019./2020. školske godine 

 

Ad 10) Razno 

- 

 

Sjednica završena  u 12,50 sati 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

                                                                                          ZAMJENICA  PREDSJEDNIKA                                        

ŠKOLSKOG ODBORA: 

       Ozana Tomić 


