
 

Škola za modu i dizajn 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 
KLASA: 003-06/18-01/11 
URBROJ: 251-106-03/1-18-3 
Zagreb, 01. listopada 2018. godine 
 

I  Z  V  O  D 
 IZ  ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

ODRŽANE 01.10.2018. GODINE 
 
Prisutni: O. Kolobarić, I. Stevanov, P. Šimić, S. Gamulin, M. Grbić, A. Čerti, B. Ferina 
 
Ostali nazočni: vršiteljica dužnosti ravnatelja Maja Dadić Žeravica, voditeljica 
računovodstva Snježana Filipec, tajnik Igor Čaić 
 
Zapisničar: Igor Čaić 
                                             
Na sjednici je utvrđen sljedeći : 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. sjednice Školskog odbora 
 

2. Donošenje Plana i programa rada Školskog odbora 
 

3. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje siječanj- lipanj 2018. godine 
 

4. Usvajanje Izvješća o prihodima i rashodima za dizajnere odjeće i modne 
stiliste od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018.godine 
 

5. Donošenje Plana prihoda i rashoda za dizajnere odjeće i modne stiliste od 1. 
rujna 2018. do 31. kolovoza 2019. god 
 

6. Donošenje Godišnjeg odgojno-obrazovnog plana i programa za školsku 
godinu 2018./2019. 
 

7. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. 
 

8. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu prostora 
 

9. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje i prestanak radnog odnosa 
 

10. Pitanja, prijedlozi i informacije 
 
Školski odbor je donio sljedeće 

O  D  L  U  K  E 
 

1. Usvojeni su zapisnici sa 19. i 20. sjednice Školskog odbora.  

 

2. Donesen je Plan i program rada Školskog odbora  

 
3. Usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje siječanj- lipanj 2018. godine. 

 



 

4. Usvojeno je Izvješće o prihodima i rashodima za dizajnere odjeće i modne 
stiliste od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018. godine. 
        

5. Donesen je Plan prihoda i rashoda za dizajnere odjeće i modne stiliste od 1. 
rujna 2018. do 31. kolovoza 2019. god. 
 

6. Donesen je Godišnji odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 
2018./2019. 

 
7. Donesen je Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019. 

 
8. Daje se suglasnost za zasnivanje Ugovora o zakupu sa Zoranom Jurićem koji 

zastupa grupu građana, do 30. lipnja 2019. godine. 
 

Daje se suglasnost za zasnivanje Ugovora o zakupu sa Zvjezdanom 
Ačimovićem koji zastupa grupu građana, do 30. lipnja 2019. godine. 

 
Daje se suglasnost za zasnivanje Ugovora o zakupu školskog prostora sa 
Samoposlužni aparati Zagreb d.o.o, na rok od 1 godine od dana sklapanja 
ugovora. 

 
Daje se suglasnost za produženje Ugovora o zakupu školskog prostora sa 
zakupnikom D. DOM j.d.o.o., na rok od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
 

9. Daje se prethodna suglasnost za otkaz ugovora o radu, tzv. poslovno 
uvjetovanim otkazom zbog gospodarskih i organizacijskih razloga, odnosno 
suglasnost za prestanak  radnog odnosa sa: 
 
Ankica Lasić- strukovna učiteljica strukovno-teorijskih predmeta i praktične 
nastave  klasičnog tekstila - mehaničkog smjera, u cijelosti 

  
Maja Tomšić- nastavnica strukovno-teorijskih predmeta i praktične  nastave 
odjevne tehnologije, otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora 
na istim poslovima, ali u nepunom radnom vremenu od 29 sati tjedno, 
odnosno  5,8 sati dnevno. 

 
Suzana Lencur-  strukovna učiteljica strukovno-teorijskih predmeta i praktične 
nastave obućarstva, u cijelosti 
 

10. Daje se suglasnost za davanje kemijskog laboratorija na korištenje Tekstilno-  
tehnološkom fakultetu, u popodnevnim satima- bez financijske naknade. 
 
Školski odbor je suglasan da se sa Upravnom školom Zagreb krene u 
postupak rješavanja materijalnih i prostornih međusobnih odnosa. 

 
 
 
Zapisničar:                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 
Igor Čaić, mag. iur.                                                            Olga Kolobarić, dipl. ing. 


