
 

KLASA: 003-08/20-01-24  

URBROJ: 2158/46-01-20-2 

OSIJEK, 21. prosinca 2020. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

s 2. sjednice Vijeća roditelja Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek koja je održana 

dana 21. prosinca 2020. godine, u prostorijama Škole, učionica broj 7, s početkom u 18,00 sati. 

 

NAZOČNI RODITELJI: 

 

Ukupno je nazočno _7_ članova Vijeća roditelja, prema popisu u privitku. 

 

Privitak:  

- Popis članova Vijeća roditelja nazočnih na sjednici 

 

 

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole, Mirela Jerković Serdarušić- tajnica i 

zapisničar, Vedrana Baraban – roditelj učenika Škole. 

 

 Predsjednica Vijeća roditelja, Ivana Karamarko pozdravlja sve prisutne roditelje te  

predlaže: 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Utvrđivanje postojanja zakonske i statutarne obveze izbora jednog člana školskog 

odbora neposrednim i javnim glasovanjem, dizanjem ruke iz reda roditelja škole, 

2. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek iz reda roditelja učenika Škole 

3. Predlaganje, izbor i imenovanje člana Školskog odbora Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek iz reda roditelja škole 

4. Razno 

 

 

Predloženi je dnevni red jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1) Utvrđivanje postojanja zakonske i statutarne obveze izbora jednog člana školskog 

odbora neposrednim i javnim glasovanjem, dizanjem ruke iz reda roditelja škole 

 

Predsjednica Ivana Karamarko objašnjava prisutnima kako članu Školskog odbora iz reda 

roditelja Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek istječe mandatno razdoblje dana 27. 

prosinca 2020. g te kako je temeljem toga neophodno provesti postupak izbora novog člana 

Školskog odbora iz reda roditelja Škole. Također, predsjednica izvještava članove o dopisu 

zaprimljenom od strane Sanje Andrašević-Pinter u kojem stoji kako joj kao članu Školskog 

odbora iz reda roditelja Škole istječe mandatno razdoblje dana 27. prosinca 2020. g. te da nije 

zainteresirana za novu kandidaturu. 



 

 

Prilog: Dopis Sanje Anrašević-Pinter 

 

Ad 2) Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i 

dizajna Osijek iz reda roditelja učenika Škole 

 

Predsjednica navodi kako ne postoje prepreke za donošenje odluke o razrješenju Sanje 

Andrašević-Pinter zbog ranije navedenog. 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Vijeća roditelja jednoglasno, sa 7 glasova „za“   donose 

 

ODLUKA O RAZRJEŠENJU  ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA                                         

ŠKOLE PRIMIJENJENE  UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK                                                  

IZ REDA RODITELJA UČENIKA ŠKOLE 

 

1. Zbog isteka mandatnog razdoblja dana 27. prosinca 2020. g., Sanja Andrašević-Pinter  

razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek - iz reda roditelja učenika Škole. 

 

2. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.  

 

Ad 2) Izbor i imenovanje člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek iz reda roditelja učenika Škole 

 

Ivana Karamarko: Zbog nadolazećeg isteka mandatnog razdoblja dana 27. prosinca 2020. g.,  

Sanja Andrašević Pinter  razriješena je dužnosti člana Školskog odbora Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek - iz reda roditelja učenika Škole. 

 

Na sjednici Vijeća roditelja proveden je postupak izbora za člana Školskog odbora iz reda 

roditelja učenika Škole u kojem je predloženo 2 (dva) člana: 

 

Ana Karlović: Predlažem Mladena Matanića. 

Mladen Matanić: Predlažem Vedranu Baraban. 

 

Nakon izjave kandidata Mladena Matanića i Vedrane Baraban da prihvaćaju kandidaturu za 

člana Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole, kandidati su popunili i potpisali Izjavu 

kandidata za člana Školskog odbora. 

 

Privitak :  

- Izjava kandidata za člana Školskog odbora  

 

Prijedlog se daje na javno glasovanje (dizanjem ruku), te članovi Vijeća roditelja odlučuju 

 

 



 

1. Mladen Matanić, 6 glasova „ za“ 

2. Vedrana Baraban, 1 glas „za“ 

          

Nakon izbora,  članovi Vijeća roditelja  sa __6__ glasova „za“   donose 

 

ODLUKA O IMENOVANJU  ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA                                         

ŠKOLE PRIMIJENJENE  UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK                                                  

IZ REDA RODITELJA UČENIKA ŠKOLE 

 

1. Imenuje se Mladen Matanić, roditelj učenice 1. c razreda Marije Matanić u Školski 

odbor Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. 

2. Mandat člana Školskog odbora traje četiri godine, a počinje teći danom konstituiranja 

Školskog odbora. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje te će se objaviti na oglasnoj ploči i 

mrežnoj stranici Škole. 

 

Gospodin Mladen Matanić zahvalio se na iskazanom povjerenju te istaknuo kako stoji na 

raspolaganju članovima Vijeća roditelja u vezi svih prijedloga i pitanja.  

 

 

 Ad 10)  Razno 

 

Nije bilo daljnjih pitanja, prijedloga, primjedbi. 

 

 

Sjednica je završila u 19,00 

 

 

 PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA:  

Ivana Karamarko                                                                                                   

 

 

 

ZAPISNIČAR:             RAVNATELJICA ŠKOLE:  

Mirela Jerković Serdarušić    Ina Marić, prof. 

 

   

                                                                                                         

 


