
KLASA: 003-07/16-01-85
URBROJ: 2158-46-01-16-85-1
U Osijeku, 27. prosinca 2016.

ZAKLJUČAK

s 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek 
koja je održana 27. prosinca 2016.  godine u prostorijama Škole s početkom u 9,00 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

                     Vjekoslav Ćurić, Danijela Lovoković, Stjepan Sokol – predstavnici osnivača
                    
IZOČNI: -

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – vršiteljica dužnosti ravnatelja Škole, Brigita Krolo – tajnica 
Škole i zapisničar, Mira Antunović – voditeljica računovodstva

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Škole, Ina Marić otvorila je konstituirajuću sjednicu Školskog
odbora i utvrdila nazočne članove:  Vjekoslav Ćurić, Danijela Lovoković, Stjepan Sokol –
predstavnici  osnivača,  Mirjana  Mišković  -  predstavnica  iz  reda  roditelja  učenika  Škole,
Marica  Vrkljan  –  predstavnica  iz  reda  radnika  Škole,  Ozana  Tomić  i  Željko  Ašperger  –
predstavnici iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole.

Temeljem članka 119. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
članka 40. Statuta Škole primijenjene umjetnosti  i  dizajna Osijek,  konstituirajuću sjednicu
Školskog  odbora,  do  izbora  predsjednika  Školskog  odbora  vodi  najstariji  član  Školskog
odbora, Stjepan Sokol.

Stjepan Sokol pozdravlja nove članove Školskog odbora te predlaže sljedeći: 

D n e v n i     r e d

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
3. Odluka o imenovanju ravnateljice  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
4. Drugi rebalans financijskog plana 2016. godine
5. Razno 

Marica  Vrkljan  zahtjeva  uklanjanje  točke  3.  dnevnog  reda  1.  konstituirajuće  sjednice  i
stavljanje  izvan  snage  Zaključka  sa  48.  sjednice  Školskog  odbora  Škole  primijenjene
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umjetnosti i dizajna Osijek, KLASA: 003-07/16-01-68, URBROJ: 2158-46-01-16-68-1 od 25.
studenog 2016. godine kao i Odluke o izboru kandidata za ravnateljicu škole koja je donesena
na toj sjednici. 

Stjepan Sokol moli članove Školskog odbora da se provede glasovanje o prijedlogu Marice
Vrkljan da se iz Dnevnog reda ukloni točka 3. „Odluka o imenovanju ravnateljice  Škole
primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek“.

Većinom glasova,  sa 4 (četiri ) glasa,  odbija se Zahtjev Marice Vrkljan za uklanjanjem točke
3. „Odluka o imenovanju ravnateljice  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek“ iz 
Dnevnog reda.   
        
Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 1) Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora

Stjepan  Sokol:  Prema  Zapisniku  o  provedenim  izborima  i  rezultatima  izbora  za  članove
Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole izabrani su i imenovani 

1. Željko Ašperger 
2. Ozana Tomić

Prema Zapisniku o konačnim rezultatima izbora za člana Školskog odbora iz reda radnika
Škole, za člana školskog odbora iz reda radnika izabrana je Marica Vrkljan.

Prema Zapisniku sa sjednice Vijeća roditelja, Vijeće roditelja je  izabralo i imenovalo za člana
Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole gospođu Mirjanu Mišković.

Rješenjem o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna
Osijek, koje je donio Župan Osječko-baranjske županije za članove Školskog odbora Škole
primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek kao predstavnici osnivača imenovani su:

1. Vjekoslav Ćurić
2. mr.sc. Danijela Lovoković
3. Stjepan Sokol

Verificirani su mandati imenovanih članova Školskog odbora  na način da je provjeren njihov 
identitet s podacima iz dokumenata o imenovanju. 

Ad 2) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

Članovi Školskog odbora  većinom, sa 4 (četiri)  glasa „za“,  2 (dva) glasa „protiv“ i  1
(jedan) glas suzdržan, izabrali  su Vjekoslava Ćurića za predsjednika Školskog odbora.

Nakon  izbora  predsjednika  Školskoga  odbora,  najstariji  član  Školskoga  odbora  Stjepan
Sokol, predaje predsjedniku Školskog odbora Vjekoslavu Ćuriću daljnje vođenje sjednice. 

Članovi Školskog odbora  većinom, sa 4 (četiri) glasa „za“  i  1 (jedan) glas „protiv“ izabrali
su Ozanu Tomić za zamjenicu predsjednika Školskog odbora. 
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( 2 (dva) člana Školskog odbora nisu se izjasnila o glasovanju za zamjenika predsjednika
Školskog odbora).

Ad 3) Odluka o imenovanju ravnateljice  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Članovima Školskog odbora iz redova Nastavničkog vijeća,Vijeća roditelja i Zbora radnika
uručeni su Zaključci sa sjednica Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Zbora radnika od  24.
studenog 2016. godine. 

Većinom glasova, sa 4 (četiri) glasa „za“ Školski odbor donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE 

ŠKOLE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK

I
Od  ukupno  7  (sedam)  članova  Školskog  odbora,  na  temelju  javnog  glasovanja,

većinom glasova, sa 4 (četiri) glasa  „za“, Ina Marić, profesor filozofije i poljskog jezika i
književnosti iz Osijeka, Riječka 2 a, imenuje se ravnateljicom Škole primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek  s danom  preuzimanja dužnosti 28. prosinca 2016. godine.

II
Ugovor o radu ravnateljica sklapa sa Školskim odborom na rok od 5 (pet) godina u

punom radnom vremenu. 

Ad 4) Drugi rebalans financijskog plana 2016. godine

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli 

ODLUKU

I. Usvaja se Drugi rebalans financijskog plana za 2016. godinu.

Ad 5) Razno

Sjednica završena  u 9,55 sati

ZAPISNIČAR                                                          PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
  Brigita Krolo Vjekoslav Ćurić                  
_____________                                                           ______________________________
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