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KLASA: 003-07/19-01-09 

URBROJ: 2158/46-01-19-9 

Osijek, 16. svibnja 2019. 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

sa 39. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 16. svibnja 2019. godine u prostorijama Škole s početkom u 13,00 sati. 

 

NAZOČNI:   Željko Ašperger – predstavnik iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole 

      Marica Vrkljan - predstavnica iz reda radnika Škole  

            Goran Dijanović, Gordana Lesinger , Dalija Gašo - 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. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

17. travnja 2019. godine, za radno mjesto:   

DOMARA – jedan/na (1) izvršitelj/ica, mjesto rada Osijek, Drinska 12. 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 40 sati 

tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od  2 mjeseca prema odredbama 

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. 

3. Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora 

4. Razno 

 

Predložena je dopuna dnevnog reda na način da se dnevni red dopuni točkom „ Donošenje 

Prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek i donošenje Prijedloga Odluke o troškovima školovanja za 

kandidate izvan Europske unije“ 

 

Članovi Školskog odbora su javnim glasovanjem, jednoglasno prihvatili prijedlog dopune 

dnevnog reda na način da se iza točke 2. dodaje nova točka 3. koja glasi: „Donošenje 

Prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek i donošenje Prijedloga Odluke o troškovima školovanja za 

kandidate izvan Europske unije“, dosadašnja točka 3. Pravilnik o korištenju sustava video-

nadzora postaje točka 4., a dosadašnja točka 4. Razno, postaje točka 5.  

 

Dopunjeni dnevni red se jednoglasno usvaja. 
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Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 38. sjednice jednoglasno se usvaja. 

 

 

Ad 2) Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

17. travnja 2019. godine, za radno mjesto:   

 

DOMARA – jedan/na (1) izvršitelj/ica, mjesto rada Osijek, Drinska 12. 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 40 sati 

tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od  2 mjeseca prema odredbama Temeljnog 

kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

 

ODLUKU 

 

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

građevinskim stolarom i vozačem teretnih motornih vozila, neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od  2 mjeseca prema 

odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, 

na radno mjesto Domara. 

 

 

Ad 3) Donošenje Prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika 

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek i donošenje Prijedloga Odluke o 

troškovima školovanja za kandidate izvan Europske unije 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

 

         P R I J E D L O G   O D L U K E 

 

         o iznosu  participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i 

dizajna Osijek 

 

 

1. Utvrđuje se iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek, u iznosu  od 500, 00 kn po učeniku, za školsku godinu 

2019./2020. 

 

2. Iznos iz točke 1. roditelji/skrbnici plaćaju prigodom upisa učenika u Školu,   

odnosno upisa u iduću školsku godinu. 
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Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

 

         P R I J E D L O G   O D L U K E 

 

         o troškovima školovanja za kandidate izvan Europske unije 

 

 

1. Utvrđuje se iznos participacije za kandidate izvan Europske unije, u iznosu  od 

3.500, 00 kn po učeniku, za školsku godinu 2019./2020. 

 

2. Iznos iz točke 1. roditelji/skrbnici plaćaju prigodom upisa učenika u Školu,   

odnosno upisa u iduću školsku godinu. 

 

 

Ad 4) Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora 

 

Nakon provedene  rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

I.  

Nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom s ovlastima radničkog 

vijeća, donosi se Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora. 

Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora sastavni je dio ove Odluke. 

 

 

Ad 5) Razno 

 

 

Sjednica završena  u 13,40 sati 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Brigita Krolo 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

                      Goran Dijanović 


