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KLASA: 003-07/19-01-05 

URBROJ: 2158/46-01-19-7 

Osijek, 5. travnja 2019. 

 

 

Z A K LJ U Č A K   

 

sa 37. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 5. travnja 2019. 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  

            Goran Dijanović, Gordana Lesinger - predstavnici osnivača 

                     

 

OSTALI NAZOČNI: Kristina Kopf  - ravnateljica Škole, Brigita Krolo - tajnica Škole i 

zapisničarka 

Predsjednik Školskog odbora, Goran Dijanović pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je 

nazočna potrebna natpolovična većina članova Školskog odbora te predlaže sljedeći 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  

2. Odluka o donošenju prijedloga Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek 

3. Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje 

4. Pravilnik o radu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

5. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 36. sjednice jednoglasno se usvaja. 

 

 

Ad 2) Odluka o donošenju prijedloga Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek 

 

 

Nakon provedene  rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  
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O D L U K U 

o utvrđivanju Prijedloga  Statuta  

                               Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

   

I. 

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću u postupku izrade Statuta Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek  u razdoblju od 26. veljače 2019. do 28. ožujka 2019. 

godine u kojem nije bilo zaprimljenih primjedbi i prijedloga, utvrđuje se Prijedlog  Statuta 

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, kao što je predloženo u tekstu.  

 

II. 

Prijedlog Statuta  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek dostavlja se Osječko-

baranjskoj županiji, kao osnivaču  radi davanja prethodne suglasnosti.  

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

 

Ad 3) Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje 

 

 

Nakon provedene  rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

I.  

Nakon provedenog savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o 

postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u razdoblju od 

4. ožujka 2019. do 3. travnja  2019. godine u kojem nije bilo  zaprimljenih primjedbi i 

prijedloga, a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom s ovlastima  

radničkog vijeća, donosi se Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju 

kandidata za zapošljavanje.  

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje sastavni je dio ove Odluke. 

 

II. 

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje dostavlja se Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji radi davanja 

suglasnosti. 

 

 

 

Ad 4) Pravilnik o radu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

 

Nakon provedene  rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 
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Nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom s ovlastima radničkog 

vijeća, donosi se Pravilnik o radu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

Pravilnik o radu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

 

 

Ad 5) Razno 

 

Nije bilo pitanja, prijedloga ili obavijesti. 

 

 

 

Sjednica završena  u 10,40 sati 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Brigita Krolo 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

                      Goran Dijanović 


