Škola za modu i dizajn
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30
KLASA : 003-06/17-01/6
URBROJ : 251-106-03/1-17-3
U Zagrebu, 20. lipnja 2017. godine
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
ODRŽANE 20.06.2017.
Sjednica je održana 20. lipnja 2017. godine s početkom u 12,00 sati.
Prisutni: O. Kolobarić, I. Stevanov, P. Šimić, S. Gamulin, B. Ferina, M. Grbić
Ostali nazočni: tajnik Igor Čaić, ravnatelj Petar Smajić
Zapisničar: Igor Čaić
Na sjednici je utvrđen sljedeći :
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Škole
3. Donošenje Odluke o povlačenju Prijedloga odluke o izmjenama Statuta koji je
upućen na 50. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba u sazivu 2013.-2017.
4. Donošenje Prijedloga odluke o izmjenama Statuta
5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Školi
6. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje i prestanak radnog odnosa
7. Pitanja, prijedlozi i informacije
Školski odbor je donio sljedeće
ODLUKE
1. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 3. sjednice Školskog odbora.
2. PETAR SMAJIĆ, dipl. ing. imenuje se ravnateljem Škole za modu i dizajn.
Mandat ravnatelju traje pet ( 5 ) godina počevši od 29. lipnja 2017. godine.
3. Povlači se Prijedlog odluke o izmjenama Statuta koji je upućen na 50. sjednicu
Gradske skupštine Grada Zagreba u sazivu 2013.-2017.
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4. Usvaja se Prijedlog odluke o izmjenama Statuta, a koji se dostavlja Gradskoj
skupštini Grada Zagreba radi davanja suglasnosti.
5. Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Školi, a koji
se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
6. Daje se prethodna suglasnost za otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme
sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme u nepunom
radnom vremenu, 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno na radnom mjestu
strukovnog učitelja strukovno- teorijskih predmeta i praktične nastave
obućarstva i galanterije za Gordanu Mužinić.
Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno
vrijeme do 60 dana u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, odnosno 4
sata dnevno, 14 sati neposredno u nastavi na radnom mjestu strukovne
učiteljice praktične nastave obućarstva za Marinu Vlašić.

Sjednica je završena u 13:00 sati

Zapisničar:
Igor Čaić, mag. iur.

Predsjednica Školskog odbora:
Olga Kolobarić, dipl. ing.
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