KLASA: 003-07/17-01-65
URBROJ: 2158/46-01-17-8
U Osijeku, 13. rujna 2017.
Z A K LJ U Č A K
sa 9. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja je
održana dana 13. rujna 2017. godine u prostorijama Škole s početkom u 13,00 sati.
NAZOČNI: Ozana Tomić, Željko Ašperger – predstavnici iz reda nastavnika i stručnih
suradnika Škole
Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole
Goran Dijanović, Dalija Gašo, Gordana Lesinger – predstavnici osnivača
IZOČNI: Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole
OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole, Mira Antunović – voditeljica
računovodstva, Brigita Krolo - tajnica Škole i zapisničarka
Zamjenica predsjednika Školskog odbora, Ozana Tomić pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da
je nazočna potrebna natpolovična većina članovi Školskog odbora i predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Rješenje Župana Osječko-baranjske županije o razrješenju i imenovanju članova
Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
3. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
4. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana
5. Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2017. godine
6. Drugi rebalans financijskog plana za 2017. godinu
7. Razno
Izmijenjena je 2. točka dnevnog reda i sada glasi: „Izbor predsjednika Školskog odbora“.
Dnevni red se jednoglasno usvaja.
Ad 1) Rješenje Župana Osječko-baranjske županije o razrješenju i imenovanju članova
Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Rješenjem Župana Osječko-baranjske županije o razrješenju i imenovanju članova Školskog
odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek u Školskom odboru Škole primijenjene
umjetnosti i dizajna Osijek razrješuju se dužnosti člana Vjekoslav Ćurić, mr.sc. Danijela
Lovoković i Stjepan Sokol. Za članove Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek imenuju se kao predstavnici osnivača Goran Dijanović, Dalija Gašo i dr. sc.
Gordana Lesinger.
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Ad 2) Izbor predsjednika Školskog odbora
Članovi Školskog odbora
Školskog odbora.

jednoglasno su izabrali

Gorana Dijanovića za predsjednika

Ad 3) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Zapisnik s prethodne sjednice je usvojen.
Ad 4) Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana
Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora pristupili su glasovanju:
-

Predstavnici osnivača – Goran Dijanović, Dalija Gašo i Gordana Lesinger te
predstavnica iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole Ozana Tomić glasuju „za“
Predstavnik iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole Željko Ašperger glasuje
„protiv“
Predstavnica iz reda radnika Škole – Marica Vrkljan je „suzdržana“

Članovi Školskog odbora većinom, sa 4 (četiri) glasa „za“, donijeli su
ODLUKU
Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Damirom Šnajderom,
magistrom grafike i profesorom likovne kulture, na radno mjesto Nastavnika stručnih
predmeta, na puno radno vrijeme do izbora radnika prema natječaju, a najduže do 60 dana.

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli
ODLUKU
Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Ivanom Bujadinovićem
magistrom geografije, na radno mjesto Nastavnika geografije, na nepuno radno vrijeme, 12
sati nastave, 21,82 sata tjedno do izbora radnika prema natječaju, a najduže do 60 dana.
Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli
ODLUKU
Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Igorom Jerkovićem, magistrom
kiparstva i profesorom likovne kulture, na radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta, na
puno radno vrijeme – zamjena za nastavnika Dominika Vlahovića koji koristi neplaćeni
dopust, do izbora radnika prema natječaju, a najduže do 60 dana.
Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli
ODLUKU
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Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Josipom Elezom, magistrom
grafike i profesorom likovne kulture, na radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta, na puno
radno vrijeme – zamjena za nastavnika Leona Šmita koji je na bolovanju do izbora radnika
prema natječaju, a najduže do 60 dana.
Ad 5) Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2017. godine
Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli
ODLUKU
I.
Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2017. godine
II.
Financijsko izvješće je sastavni dio ove Odluke.

Ad 6) Drugi rebalans financijskog plana za 2017. godinu
Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli
ODLUKU
I.
Usvaja se Drugi rebalans financijskog plana za 2017. godinu.
II.
Drugi rebalans financijskog plana za 2017. godinu je sastavni dio ove Odluke.

Ad 7) Razno
Na prijedlog Marice Vrkljan i Željka Ašpregera, članovi Školskog odbora su donijeli
Zaključak da će obaviti uvid u zapisnike Službe prosvjetne inspekcije.
Nije bilo daljnjih pitanja, prijedloga ili obavijesti.
Sjednica završena u 13,40 sati
ZAPISNIČAR:
Brigita Krolo
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Goran Dijanović
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