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KLASA: 003-07/17-01-80 

URBROJ: 2158/46-01-17-3 

U Osijeku, 4. prosinca  2017. 

 

Z A K LJ U Č A K    

 

sa 12. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 4. prosinca  2017. godine u prostorijama Škole s početkom u 11,30 sati. 

 

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

suradnika Škole 

         Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole 

         Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole 

 

 

 

IZOČNI: Goran Dijanović, Dalija Gašo, Gordana Lesinger – predstavnici osnivača 

  

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica 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. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 

3. Dokumentacija vezana za prostor školske knjižnice 

4. Razno 

 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Željko Ašperger zatražio je dopunu zapisnika s 11. sjednice Školskog odbora. 

 

Sukladno članku 19. Poslovnika o radu školskog odbora i drugih tijela Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek, članovi Školskog odbora s 3. glasa „za“ i 1 glas „protiv“ ne 

prihvaćaju iznesene dopune te se ne usvaja zapisnik s prethodne sjednice.  

 

Ad 2 ) Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 
  

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 



2 

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Tamarom Majer, magistrom 

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

vrijeme – zamjena za nastavnicu Olgu Špikić Šmit koja je na bolovanju, do izbora radnika 

prema natječaju, a najduže do 60 dana. 

 

 

Ad 3) Dokumentacija vezana za prostor školske knjižnice 

 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora, Ozana Tomić konstatira da je uz Poziv na sjednicu, 

članovima Školskog odbora dostavljena dokumentacija vezana za prostor školske knjižnice - 

Projektna dokumentacija arhitektonsko – građevinskog dijela i Zapisnik o nadzoru Voditeljice 

županijske matične službe Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Ljiljane Krpeljević od 

prosinca 2016. godine. 

 

Ravnateljica Škole zamolila je Zamjenicu predsjednika Školskog odbora, Ozanu Tomić da 

pročita dio Zapisnika Službe prosvjetne inspekcije od rujna 2016. godine koji se odnosi na 

školsku knjižnicu ( KLASA: UP/I-600-04/16-03/00170, URBROJ: 533-23-16-0001, od 12. 

rujna 2016. godine).  

 

Naglašeno je kako su svi zakonom propisani financijski dokumenti objavljeni na službenoj 

stranici Škole. 

Pročitan je članak 118. stavak 2. točka 9. 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.) „ Školski odbor: - daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o 

pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge 

poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom“ te članak 125. stavak 1. istog 

Zakona „Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove.“ 

 

Ad 4) Razno 

 

Nije bilo pitanja, prijedloga ili obavijesti. 

 

 

Sjednica završena  u 11,45 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 

ŠKOLSKOG ODBORA: 

          Ozana Tomić, prof.  


