KLASA: 003-07/20-01-14
URBROJ: 2158/46-01-20-11
U Osijeku, 26. listopada 2020.
Z A K LJ U Č A K
sa 52. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja je održana
dana 26. listopada 2020. godine u prostorijama Škole s početkom u 13,30 sati.
Navedena 52. sjednica sazvana je hitnim telefonskim putem od strane predsjednika Gorana
Dijanovića.
NAZOČNI: Ozana Tomić, Željko Ašperger – predstavnici iz reda nastavnika i stručnih
suradnika Škole
Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole
Goran Dijanović – predstavnici Osnivača
IZOČNI: Dalija Gašo, Gordana Lesinger – predstavnici Osnivača
Sanja Andrašević - Pinter – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole
OSTALI NAZOČNI: Kristina Kopf – ravnateljica Škole, Ivana Mandić - odvjetnica, Brigita
Krolo - tajnica Škole i zapisničarka
PREDSJEDNIK Školskog odbora, Goran Dijanović, pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je
nazočna potrebna natpolovična većina članova Školskog odbora i predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Izvješće o stanju spisa Pr-704/2020 i Ovr – 555/2020
3. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik s prethodne, 51. sjednice jednoglasno se usvaja.
Ad 2) Izvješće o stanju spisa Pr-704/2020 i Ovr-555/2020
Ravnateljica je dala riječ odvjetnici Ivani Mandić koja je navela sve pravne posljedice po Školu
u oba sudska predmeta, a koji se odnose na troškove postupka, obvezu isplate Ini Marić,
zaprijećene kazne članovima Školskog odbora, te pravne posljedice koje nastaju u odnosu
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prema školi u slučaju priznavanja tužbenog zahtjeva kao i pravne posljedice ulaganja žalbe s
prijedlogom za odgodu ovrhe. Odvjetnica je upozorila i članove Školskog odbora da su dužni
postupiti po pravomoćnoj presudi Pr-299/2018 Općinskog suda u Osijeku te da su obvezi
isplatiti iznos prema zatraženom tužbenom zahtjevu u predmetu Pr-704/2020.
Nakon provedene rasprave o posljedicama na Školu članovi Školskog odbora jednoglasno su
dali nalog odvjetnici da uloži Žalbu s prijedlogom za odgodu ovrhe Ovr–555/2020 te uputi
Odgovor na tužbu Pr–704/2020.
Ad 3) Razno
Nije bilo dodatnih pitanja niti primjedbi.
Sjednica završena u 14,15 sati

ZAPISNIČAR:
Brigita Krolo
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Goran Dijanović
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