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KLASA: 003-07/17-01-43 

URBROJ: 2158/46-01-17-2 

U Osijeku,  9. svibnja 2017. 

 

Z A K LJ U Č A K  

   

 

sa 7. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 9. svibnja  2017. godine u prostorijama Škole s početkom u 11,00 sati. 

 

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

suradnika Škole 

          Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole 

          Vjekoslav Ćurić, Stjepan Sokol – predstavnici osnivača 

                     

IZOČNI:  Danijela Lovoković – predstavnica osnivača 

                 Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole 

 

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole, Brigita Krolo, tajnica Škole i 

zapisničarka 

 

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

nazočna potrebna natpolovična većina članovi Školskog odbora  i predlaže sljedeći 

 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom 

dana 25. travnja 2017. godine, za radno mjesto Voditelj/ica računovodstva 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene umjetnosti i 

dizajna Osijek 

4. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

5. Donošenje Odluke  o iznosu  participacije roditelja/skrbnika učenika Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek za školsku godinu 2017./2018.   

6. Donošenje Odluka o  oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima školovanja 

7. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

8. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po natječaju 

objavljenom dana 25. travnja 2017. godine, za radno mjesto Voditelj/ica računovodstva 
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Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora  jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Anom Mijaćank, sveučilišnom 

prvostupnicom ekonomije, na  određeno (zamjena za bolovanje), puno  radno vrijeme, na 

radno mjesto Voditeljice računovodstva.  

 

 

Ad 3) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek 
 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 
o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta                                                                             

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

 
Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek čini 

sastavni dio ove Odluke. 

 

Ad 4) Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

O D L U K U 

o usvajanju pročišćenog teksta Statuta  

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

 

Usvaja se pročišćen teksta Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

 

Pročišćen tekst Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek čini sastavni dio ove 

Odluke 

Ad 5) Donošenje Odluke  o iznosu  participacije roditelja/skrbnika učenika Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek za školsku godinu 2017./2018.   

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 
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ODLUKU 

 

         o iznosu  participacije roditelja/skrbnika učenika                                                                     

Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 

 

 

Utvrđuje se iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i 

dizajna Osijek, u iznosu  od 500, 00 kn po učeniku, za školsku godinu 2017./2018. 

 

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

iduću školsku godinu. 

 

 

Ad 6) Donošenje Odluka o  oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima 

školovanja 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE                                                                 

U TROŠKOVIMA ŠKOLOVANJA 

Roditelji/skrbnici učenice Dejane Radić, 4.b razred, oslobađaju se od plaćanja participacije u 

troškovima školovanja za 2016./2017. školsku godinu. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE                                                                 

U TROŠKOVIMA ŠKOLOVANJA 

Roditelji/skrbnici učenice Izabel Zdravčević, 4.d razred, oslobađaju se od plaćanja 

participacije u troškovima školovanja za 2016./2017. školsku godinu. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE                                                                 

U TROŠKOVIMA ŠKOLOVANJA 
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Učenica Lidija Panić oslobađa se od plaćanja participacije u troškovima školovanja za 

2016./2017. školsku godinu. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 7) Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i 

usluga 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Donosi se Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga. 

 

 

 

Ad 8) Razno 

 

Ravnateljica Škole obavijestila je članove Školskog odbora o presudi Općinskog suda u 

Osijeku u pravnoj stvari tužiteljice Kristine Kopf protiv tuženika Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek, vezano za postupak izbora i imenovanja ravnatelja.  

 

 

Ravnateljica Škole pozvala je članove Školskog odbora na tradicionalno obilježavanje Dana 

Škole, 11. svibnja 2017. godine. 

 

 

 

Nije bilo daljnjih pitanja, prijedloga ili obavijesti.  

 

 

Sjednica završena  u 11,30 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

    Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Vjekoslav Ćurić 


