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KLASA: 003-07/17-01-03 

URBROJ: 2158/46-01-17-1 

U Osijeku,  20. siječnja 2017. 

 

 

Z A K LJ U Č A K    

 

sa 2. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 20. siječnja  2017. godine u prostorijama Škole s početkom u 10,00 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 – ravnateljica Škole, Brigita Krolo, tajnica Škole i 

zapisničarka 

 

Predsjednik Školskog Odbora, Vjekoslav Ćurić pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da su 

nazočni svi članovi Školskog odbora  i predlaže sljedeći 

 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju objavljenom dana                   

4. siječnja 2017. godine, za radna mjesta:  

Nastavnik/ca stručnih predmeta – Diplomirani inženjer arhitekture, 

Nastavnik/ca Engleskog jezika,  

Nastavnik/ca stručnih predmeta – Magistar/magistra  grafike,  

Nastavnik/ca stručnih predmeta – Magistar/magistra slikarstva,  

Nastavnik/ca Etike,  

Nastavnik/ca Hrvatskog jezika,  

Nastavnik/ca Povijesti 

3. Prethodna suglasnosti za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 

4. Prethodna suglasnost za sklapanje sporazuma školskih ustanova o zamjeni radnih 

mjesta temeljem Zamolbe nastavnika Branka Jovanovca zbog udaljenosti mjesta rada 

od mjesta stanovanja 

5. Razno 

 
Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 
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Ad  2)  Prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju objavljenom 

dana 4. siječnja 2017. godine 

 

Nastavnik/ca stručnih predmeta – Diplomirani inženjer arhitekture:  

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Željkom Buturac, 

diplomiranom inženjerkom arhitekture, na  neodređeno, puno  radno vrijeme na radno mjesto 

Nastavnika stručnih predmeta. 

 

Nastavnik/ca Engleskog jezika: 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Dominikom Mihaljevićem, 

magistrom edukacije engleskog jezika i književnosti i magistrom edukacije povijesti, na  

neodređeno, nepuno  radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, 23 sata ukupnog tjednog radnog 

vremena  na radno mjesto Nastavnika Engleskog jezika. 

 

Nastavnik/ca stručnih predmeta – Magistar/magistra  grafike: 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora sa 6 (šest) glasova „za“ i 1(jedan) glas 

„protiv“ donose  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Damirom Šnajderom, 

magistrom grafike i profesorom likovne kulture, na  određeno (zamjena za roditeljski dopust), 

puno  radno vrijeme  na radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta. 

 

Nastavnik/ca stručnih predmeta – Magistar/magistra slikarstva: 

 

Nakon provedene  rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivom Mandić Stojaković, 

magistrom slikarstva i profesoricom likovne kulture, na  određeno (zamjena za roditeljski 

dopust), puno  radno vrijeme  na radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta. 

 

Nastavnik/ca Etike: 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 
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Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Hrvojem Tržićem, magistrom 

edukacije filozofije i magistrom edukacije povijesti, na  neodređeno, nepuno  radno vrijeme, 

12 sati nastave tjedno, 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena  na radno mjesto Nastavnika  

Etike.  

 

Nastavnik/ca Hrvatskog jezika: 

 

Nakon kratke rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Tajanom Lubinom-Jukić, 

profesoricom hrvatskog jezika i književnosti, na  određeno (zamjena za bolovanje), nepuno  

radno vrijeme 7 sati nastave tjedno, 14 sata ukupnog tjednog radnog vremena,na radno 

mjesto Nastavnika Hrvatskog jezika.  

 

Nastavnik/ca Povijesti: 

 

Nakon kratke rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Hrvojem Tržićem, magistrom 

edukacije filozofije i magistrom edukacije povijesti, na  određeno (zamjena za bolovanje), 

nepuno  radno vrijeme 12 sati nastave tjedno, 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena,na 

radno mjesto Nastavnika Povijesti. 

 

 

Ad 3) Prethodna suglasnosti za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Sandrom Ambrincem, 

magistrom restauriranja i konzerviranja umjetnina,  na radno mjesto Nastavnika stručnih 

predmeta na puno radno vrijeme, do izbora radnika prema natječaju, a najduže do 60 dana. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Sandom Dezotti Zemljak, 

diplomiranom dizajnericom, na nepuno radno vrijeme (18 sati nastave, 36 sati tjedno), na 

radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta na, do izbora radnika prema natječaju, a najduže 

do 60 dana. 

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  
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ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Damirom Tomasom, stolarom i 

diplomiranim inženjerom drvne industrije, na radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta na 

nepuno radno vrijeme (Izrada unikatnog namještaja  (SSS) – 8 sati nastave, 15 sati tjedno,  

Konstrukcije i materijali  (VSS) – 9 sati nastave, 16 sati tjedno, do izbora radnika prema 

natječaju, a najduže do 60 dana. 

 

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Dajanom Ososlijom, magistom 

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

vrijeme kao zamjena za nastavnicu Mariju Adrić Soldo,  do izbora radnika prema natječaju, a 

najduže do 60 dana. 

 

Ad 4) Prethodna suglasnost za sklapanje sporazuma školskih ustanova o zamjeni radnih 

mjesta temeljem Zamolbe nastavnika Branka Jovanovca zbog udaljenosti mjesta rada 

od mjesta stanovanja 

 

Nakon kratke rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Daje se suglasnost za sklapanje sporazuma o zamjeni radnih mjesta zbog udaljenosti mjesta 

rada od mjesta stanovanja,  nastavnika Tjelesne i zdravstvene kulture Branka Jovanovca 

zaposlenom u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek na puno, neodređeno radno 

vrijeme  i nastavnice Tamare Delić, zaposlene u Osnovnoj Školi Mahično i Osnovnoj školi 

Skakavac na ukupno puno, neodređeno radno vrijeme, sukladno  članku 107. stavku 10. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Ad 5) Razno 

 

 

Nije bilo daljnjih pitanja, prijedloga ili obavijesti.  

 

 

Sjednica završena  u 10,30 sati 

 

 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

    Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Vjekoslav Ćurić 


