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KLASA: 003-07/19-01-13 

URBROJ: 2158/46-01-19-17 

Osijek, 3. rujna  2019. 

 

Z A K LJ U Č A K   

 

sa 41. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 29. kolovoza 2019. godine u prostorijama Škole s početkom u 14,00 sati. 

 

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

suradnika Škole 

                      Marica Vrkljan - predstavnica iz reda radnika Škole 

           Goran Dijanović - predstavnik 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 Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

3. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu 

4. Politika o zaštiti privatnosti 

5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 

6. Razno  

 

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

suglasnost za sporazumni prestanak ugovora o radu“ 

 

 

Članovi Školskog odbora su javnim glasovanjem, jednoglasno prihvatili prijedlog dopune 

dnevnog reda na način da se iza točke 5. dodaje nova točka 6. koja glasi: „Prethodna 

suglasnost za sporazumni prestanak ugovora o radu“, dosadašnja točka 6. Razno, postaje 

točka 7.  

 

Dopunjeni dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 40. sjednice jednoglasno se usvaja. 
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Ad 2) Odluka o donošenju Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

o donošenju Statuta  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

I. 

Donosi se Statut Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

 

                                                              II. 

 

Tekst  Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

 

Ad 3) Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu 
 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za prestanak važenja svih prethodno sklopljenih 

ugovora o radu s H.T. magistrom  edukacije filozofije i magistrom edukacije povijesti, - 

Ugovor o radu sklopljen dana 20. siječnja 2017. godine, KLASA: 112-02/17-01-03, URBROJ: 

2158/46-01-17-1 – u nepunom radnom vremenu (7 sati nastave tjedno), 13 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme, na poslovima nastavnika Eike i Aneks 

ugovora o radu sklopljen dana 1. listopada 2018. godine, KLASA: 112-03/18-01-34, 

URBROJ: 2158/46-01-18-1  - u  nepunom radnom vremenu, 35 sati tjedno, od čega (7 sati 

nastave tjedno), 13 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme, a  (8 

sati nastave tjedno),  na određeno vrijeme do povratka ravnateljice Kristine Kopf na radno 

mjesto Nastavnika povijesti, odnosno do kraja mandata ravanteljice Škole te  poslove 

nastavnika fakultativne filozofije (2 sata nastave tjedno)  određeno radno vrijeme do  31. 

kolovoza 2019. godine i poslove razredništva ( 2 sata nastave tjedno) na određeno radno 

vrijeme dok za istima postoji potreba a najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s 

H.T., magistrom edukacije filozofije i magistrom edukacije povijesti na radno mjesto 

nastavnika ETIKE i nastavnika POVIJESTI, u nepunom radnom vremenu, 17 sati nastave 

tjedno – Etika – 7 sati, Povijest – 10 sati,  odnosno 31 sat ukupnog tjednog radnog vremena. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  
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ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu s H.T., magistrom  

edukacije filozofije i magistrom edukacije povijesti zaposlenom na poslovima Nastavnika 

etike i Nastavnika povijesti za (2 sata nastave tjedno), 4 sata ukupnog tjednog radnog 

vremena na poslovima  RAZREDNIŠTVA, na određeno radno vrijeme (dok postoji potreba za 

obavljanjem poslova razredništva, a najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine) što s 

nastavnikovim radnim vremenom iz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (17 sati nastave 

tjedno – Etika – 7 sati, Povijest – 10 sati,  odnosno 31 sat ukupnog tjednog radnog vremena)  

čini  35 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31. kolovoza 2020. godine. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu sa S.M., magistrom 

engleskog jezika i književnosti i magistrom njemačkog jezika i književnosti zaposlenoj na 

poslovima Nastavnika njemačkog jezika, za  2 sata dopunske nastave tjedno, odnosno 4  sata 

ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. godine,   što s 

nastavničinim prethodnim zaduženjem  na neodređeno vrijeme (3 sata nastave tjedno, 

odnosno 6  sati ukupnog tjednog radnog vremena)  čini  10 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena do 31. kolovoza 2020. godine. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu s M.L., magistrom 

edukacije filozofije i magistrom edukacije engleskog jezika i književnosti zaposlenoj na 

poslovima Nastavnika engleskog jezika, za 2 sata poslova razredništva i 1 sat dopunske 

nastave, odnosno 6  sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno  vrijeme do 31. 

kolovoza 2020. godine što s nastavničinim prethodnim zaduženjem  na neodređeno vrijeme 

(18 sati nastave tjedno, odnosno 34  sata ukupnog tjednog radnog vremena,)  čini  puno 

radno vrijeme, 21 sat nastave tjedno, odnosno 40 sati ukupnog radnog vremena  do 31. 

kolovoza 2020. godine 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu sa S.F., diplomirani 

teolog, zaposlenoj na poslovima Vjeroučitelja za 4 sata nastave tjedno, 1 sat dodatne nastave  

i 2 sata razredništva,  odnosno 13,3 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno  

vrijeme do 31. kolovoza 2020. godine što s nastavničinim prethodnim zaduženjem na 

neodređeno vrijeme (11 sati nastave tjedno, odnosno 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena 

)  čini  34,3 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31. kolovoza 2020. godine. 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  
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ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu s O.T., profesoricom 

glazbene kulture, zaposlenoj na poslovima Nastavnika glazbene umjetnosti za 2 sata dodatne 

nastave, 2 sata razredništva i 2 sata kao povjerenik radnika za zaštitu na radu, odnosno 11 

sati  ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno  vrijeme do 31. kolovoza 2020. 

godine što s nastavničinim prethodnim zaduženjem na neodređeno vrijeme (8 sati nastave 

tjedno, odnosno 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena )  čini 27 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena do 31. kolovoza 2020. godine. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu sa S. D. Z., diplomiranom 

dizajnericom,  zaposlenoj na poslovima Nastavnika stručnih predmeta za  2 sata nastave 

tjedno i 2 sata poslova razredništva, odnosno 7  sati ukupnog tjednog radnog vremena, na 

određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. godine, što s nastavničinim prethodnim zaduženjem 

na neodređeno vrijeme (18 sati nastave tjedno, odnosno 33 sata ukupnog tjednog radnog 

vremena)  čini  puno radno vrijeme, odnosno 40 sati ukupnog radnog vremena  do 31. 

kolovoza 2020. godine. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu s M.K., magistrom 

edukacije kemije zaposlenoj na poslovima Nastavnika kemije za 3 sata nastave tjedno – 

Slikarska tehnologija, 2 sata poslove razredništva te 1 sat dodatne nastave tjedno, odnosno 

11  sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme,  do 31. kolovoza 2020. 

godine što s nastavničinim prethodnim zaduženjem na neodređeno vrijeme (8 sati 

neposrednog odgojno obrazovnog rada (sati nastave), odnosno 15 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena) čini  14 sati nastave tjedno, odnosno 26 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena  do 31. kolovoza 2020. godine. 

 

Ad 4) Politika o zaštiti privatnosti 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

 

ODLUKU 

o donošenju Politike o zaštiti privatnosti  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

 

I.  

Donosi se Politika o zaštiti privatnosti  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

 

 

 

                                                              II. 
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Tekst Politike o zaštiti privatnosti  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek čini sastavni 

dio ove Odluke. 

 

 

Ad 5) Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 

 
Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

o donošenju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka 

 

I. 

 

Donosi se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka  

 

                                                                II. 

 

Tekst Pravilnika o zaštiti osobnih podataka  čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Ad 6) Prethodna suglasnost za sporazumni prestanak ugovora o radu 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora  jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu (KLASA: 

602-03/08-01/1; URBROJ: 2158-46-01-08-963 od 1. listopada 2008. godine) s D. J., zaposlenom na 

radnom mjestu Nastavnika stručnih predmeta, na neodređeno, puno radno vrijeme s danom 

31. kolovoza 2019. godine. 

 

 

Ad 7) Razno 

 

 

Sjednica završena  u 15,00 sati 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Brigita Krolo 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

                      Goran Dijanović 


