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KLASA: 003-07/18-01-16 

URBROJ: 2158/46-01-18-9 

U Osijeku, 3. svibnja 2018. 

 

Z A K LJ U Č A K   

 

sa 20. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 3. svibnja 2018. godine u prostorijama Škole s početkom u 14,00 sati. 

 

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

suradnika Škole 

         Goran Dijanović, Dalija Gašo, Gordana Lesinger – predstavnici osnivača 

                    Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole  

  

 

IZOČNI: Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole (bolovanje)   

                 

OSTALI NAZOČNI:  Ina Marić – ravnateljica Škole, Brigita Krolo - tajnica Škole i 

zapisničarka 

 

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. Odlučivanje o Prijedlogu za razrješenje ravnateljice Škole primijenjene umjetnosti i 

dizajna Osijek kojeg je dostavila Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica u 

Osijeku od 18. travnja 2018. godine  

3. Suglasnost za otkazivanje ugovora o radu zbog kršenja obveza iz radnog odnosa 

(otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika)  

4. Razno 

 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

 

Zapisnik s prethodne, 19.  sjednice Školskog odbora se jednoglasno usvaja. 

 

 

Ad 2) Odlučivanje o Prijedlogu za razrješenje ravnateljice Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek kojeg je dostavila Služba prosvjetne inspekcije – Područna 

jedinica u Osijeku od 18. travnja 2018. godine  



2 

 

 

 

Članovi Školskog odbora sa  4 (četiri) glasa „za“ donose  

 

ODLUKU 

 

 

Na prijedlog prosvjetnog inspektora (KLASA: UP/I-600-04/18-03/00004, URBROJ: 533-07-

18-0002, od 18. travnja 2018. godine) Ina Marić, prof. razrješuje se dužnosti ravnatelja Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek s danom 3. svibnja 2018. godine. 

 

 

 

Članovi Školskog odbora sa  5 (pet) glasova „za“ donose  

 

ODLUKU 

 

Ina Marić oslobađa se obveze rada tijekom otkaznog roka sukladno članku 122.  stavku 4. 

Zakona o radu.  

 

 

 

Ad 3) Suglasnost za otkazivanje ugovora o radu zbog kršenja obveza iz radnog odnosa 

(otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika)  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ZAKLJUČAK 

 

Odlučivanje o ovoj točki dnevnog reda odgađa se do zaprimanja Nalaza o stručno-

pedagoškom nadzoru nad radom nastavnice Marine Alegić  koji je obavljen dana 19. travnja 

2018. godine   

 

 

 

Ad 4) Razno 

 

Nije bilo pitanja, prijedloga, obavijesti.  

 

 

Sjednica završena  u 14,35 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Goran Dijanović 


