
 
 

KLASA: 003-08/20-01-24 

URBROJ: 2158/46-01-20-3 

Osijek, 21. prosinca 2020. 

Na temelju članka 51. stavka 1. podstavka 7. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek, na sjednici Vijeća roditelja, održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, jednoglasno, sa 

__7__ glasova „za“  donosi se 

 

 

ODLUKA O RAZRJEŠENJU  ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA                                         

ŠKOLE PRIMIJENJENE  UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK                                                  

IZ REDA RODITELJA UČENIKA ŠKOLE 

 

1. Zbog isteka mandatnog razdoblja dana 27. prosinca 2020. g., Sanja Andrašević-Pinter  

razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek - iz reda roditelja učenika Škole. 

 

2. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.  

Obrazloženje 

Sukladno članku 50. stavak 3. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek mandat 

člana Školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio 

izabran član Školskog odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao.  

Mirjana Mišković, majka učenice Ateje Mišković imenovana je u Školski odbor Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek  iz reda roditelja učenika Škole Odlukom Vijeća 

roditelja, KLASA: 003-08/16-01-53, URBROJ: 2158-46-01-16-53 od 14. prosinca 2016. 

godine, a konstituirajuća sjednica Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek održana je dana 27. prosinca 2016.  godine. Zbog prestanka školovanja učenice Ateje 

Mišković u školskoj godini 2019./2020., majka učenice,  Mirjana Mišković  razriješena je 

dužnosti člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek - iz reda 

roditelja učenika Škole te su na sjednici Vijeća roditelja održanoj dana 5. listopada 2020. godine 

provedeni dopunski izbori za člana Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole na kojima 

je Sanja Andrašević-Pinter izabrana za člana Školskog odbora. Mandat člana Školskog odbora 

izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio izabran  član Školskog 

odbora kojemu je mandat prijevremeno prestao. 

Člankom 51. stavak 2. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek propisano je da o 

razrješenju člana Školskog odbora odlučuje tijelo koje ga je imenovalo u Školski odbor. 

 

Slijedom navedenog, Vijeće roditelja je na sjednici održanoj dana  21. prosinca 2020. godine 

odlučilo kao u izrijeci Odluke. 

 



 
 

PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA 

Ivana Karamarko                                                                                                         

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


