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KLASA: 003-07/20-01-17 

URBROJ: 2158/46-01-20-9 

U Osijeku, 5. studenog 2020. 

 

 

Z A K LJ U Č A K   

 

sa 54. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je održana 

dana 23. prosinca 2020. godine u prostorijama Škole s početkom u 13,00 sati. 

 

 

NAZOČNI: Goran Dijanović – predstavnik osnivača i predsjednik ŠO 

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

suradnika Škole 

       Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole 

       Sanja Andrašević Pinter  – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole 

   

IZOČNI: Dalija Gašo , Gordana Lesinger – predstavnici osnivača 

                    

         

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole,  Mira Antunović – voditeljica 

računovodstva, Mirela Jerković Serdarušić - tajnica Škole i zapisničarka 

Predsjednik Školskog odbora, Goran Dijanović, 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. 2. Rebalans financijskog plana za 2020. g. 

3. Izmjena plana nabave za 2020. godinu  

4. Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i 

Obrazloženje financijskog plana za 2020. g. s projekcijama za 2022. i 2023. g. 

5. Plan nabave za 2021. godinu 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa za radno mjesto Tajnik/ca Škole - 

jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, radi zamjene 

privremeno nenazočnog radnika, do povratka istog na rad, mjesto rada Osijek, 

Drinska 12, prema natječaju objavljenom dana 2. prosinca 2020. godine na mrežnim 

stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

7. Odluka o oslobađanju učenika od obveze plaćanja participacije 

8. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 
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Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 53. sjednice jednoglasno se usvaja. 

 

Ad 2) 2. Rebalans financijskog plana za 2020. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

I. 

Usvaja se 2. Rebalans financijskog plana za 2020. g. s izmjenom namjene 

 

II. 

2. Rebalans financijskog plana za 2020. g. s izmjenom namjene sastavni je dio ove Odluke. 

 

Ad 3) Izmjena plana nabave za 2020. godinu  

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

I. 

Usvaja se Izmjena plana nabave za 2020. g. 

 

 

II. 

Izmjena plana nabave za 2020 g.  je sastavni dio ove Odluke. 

 

Ad 4) Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i 

Obrazloženje financijskog plana za 2020. g. s projekcijama za 2022. i 2023. g. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli 

 

ODLUKU 

 

I. 

Usvaja se Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i 

Obrazloženje financijskog plana za 2020. g. s projekcijama za 2022. i 2023. g. 

 

II. 

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i Obrazloženje 

financijskog plana za 2020. g. s projekcijama za 2022. i 2023. g. su  sastavni dio ove Odluke. 

 

Ad 5) Plan nabave za 2021. godinu 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  
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ODLUKU 

 

I. 

Usvajaju se Plana nabave za 2021. godinu 

 

II. 

Plana nabave za 2021. godinu je sastavni dio ove Odluke. 

 

Ad 6) Prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa za radno mjesto Tajnik/ca Škole 

- jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, radi zamjene privremeno 

nenazočnog radnika, do povratka istog na rad, mjesto rada Osijek, Drinska 12, prema 

natječaju objavljenom dana 2. prosinca 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim 

pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Mirelom Jerković Serdarušić na 

radno mjesto Tajnik/ca Škole - jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, radi 

zamjene privremeno nenazočnog radnika, do povratka istog na rad, mjesto rada Osijek, 

Drinska 12. 

 

 

Ad 7) Odluka o oslobađanju učenika od obveze plaćanja participacije  

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Usvaja se prijedlog ravnateljice da se učenicu 2. b razreda, Stellu Smiljanić oslobodi obveze 

plaćanja participacije u školskoj godini 2020./2021. 

 

 

Ad 8) Razno 

 

Za riječ se javlja Željko Ašperger te izjavljuje kako ravnateljica Škole ne nosi masku u 

prostorijama Škole te ističe kako nenošenjem iste dovodi u pitanje zdravlje ljudi. Ravnateljica 

Škole opovrgava navedeno. 

 

Daljnjih pitanja i primjedbi nije bilo. 

 

Sjednica završena  u 14,00 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

 Mirela Jerković Serdarušić 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Goran Dijanović 


