
 

 

 

KLASA: 007-04/22-01-02 

URBROJ: 2158-46-01-22-2 

Osijek, 25. veljače 2022. 

 

Z A P I S N I K   

 

sa 19. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja je održane 

dana 25. veljače 2022. godine u uredu ravnateljice Škole s početkom u 9,00 sati. 

 

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

suradnika Škole 

Karolina Buljević – predstavnica iz reda radnika Škole 

          Goran Dijanović i Luka Kuduz– predstavnici osnivača 

 

IZOČNI: Željka Vrebac – predstavnik osnivača, Mladen Matanić – predstavnik iz reda 

roditelja učenika Škole  

 

OSTALI NAZOČNI: Kristina Kopf, ravnateljica škole, Mirela Jerković Serdarušić - tajnica 

Škole 

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. Postupanje po Zahtjevu Glazbene škole F. Kuhača 

3. Razno 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Goran Dijanović: Usvajate li Zapisnik s prethodne18. sjednice Školskog odbora; ima li 

primjedbi i/ili dopuna? 

 

Primjedbi i dopuna nije bilo. 

 

Zapisnik s prethodne, 18. sjednice jednoglasno se usvaja. 

 

Ad 2) Postupanje po Zahtjevu Glazbene škole F. Kuhača 

Ravnateljica Škole navodi kako je potrebno hitno postupiti po Zahtjevu Glazbene škole. 

 

Prilog: Zahtjev za provedbu parcelacije katastarske čestice za izgradnju nove zgrade Glazbene 

škole F. Kuhača 

 

 



 

 

 

Zaključak: Jednoglasno se donosi: 

 

O D L U K A 

 

Članak 1. 

 Školski odbor Škole primijenjene umjetnosti i dizajna upoznat je sa zahtjevom Glazbene 

škole Franje Kuhača Osijek za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a u svrhu izgradnje nove 

zgrade škole. 

 

Članak 2. 

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek ima namjeru prijaviti se na poziv za dodjelu 

bespovratnih sredstava  kroz projekt „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte 

u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i 

otpornosti 2021.-2026.  

 

Članak 3. 

 Zgrada Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek izgrađena je na k.č.br. 9821/1, 

površine 16.081 m2. 
 Kroz projekt naveden u članku 2. ove Odluke, Glazbena škola Franje Kuhača Osijek 

planira graditi novu zgradu škole čija bi površina bila 4.107 m2, a koja bi se nalazila na dijelu 

nekretnine u vlasništvu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

 Izgradnja nove zgrade škole bila bi moguća na način da se ustupi dio nekretnine 

Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, odnosno provede parcelacija čestice 9821/1 koja je u 

vlasništvu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

 

Članak 4. 

 Ukoliko Glazbena škola Franje Kuhača Osijek dobije bespovratna sredstva kroz projekt 

„Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i 

zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Školski odbor 

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek je suglasan za provedbu postupka parcelacije 

odnosno formiranja nove katastarske čestice.  

Nakon formiranja nove katastarske čestice, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

zatražit će suglasnost od strane osnivača Osječko-baranjske županije za prijenos vlasništva 

Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, te po dobivenoj suglasnosti, izvršit će se prijenos prava 

vlasništva nove katastarske čestice Glazbenoj školi Franje Kuhač Osijek u svrhu izgradnje nove 

zgrade škole. 

 

 Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad 3) Razno 

 

Drugih primjedbi i/ili dopuna nije bilo. 

 

 

 



 

 

 

 

Sjednica završena u 9,20 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik Školskog odbora: 

Mirela Jerković Serdarušić     Goran Dijanović 


