ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA
Radićeva 19, Pula
tel/fax: 052/223-377
e-mail: skola-dizajn@pu.t-com.hr
Pula, 18. prosinca 2015. god.
ZAKLJUČCI
sa sjednice Školskog odbora
održane 18. prosinca 2015. god. s početkom u 11:00 sati
PRISUTNI: Jasminka Brlas, Nastasja Miletić, Denis Sardoz, Loren Kaić, Klara Udovičić,
Vera Kos Paliska.
ODSUTNI: Korana Lukić Šuran opravdala svoj nedolazak.
Sjednici još prisustvuju ravnatelj škole Davor Kliman, prof., bez prava odlučivanja te Ana
Batel, tajnica škole kao zapisničar.
Sjednicu Školskog odbora vodi predsjednica Školskog odbora Jasminka Brlas (u daljnjem
tekstu: predsjednica ŠO).
Nakon uvodne riječi i pozdrava, predsjednica ŠO utvrđuje kako na sjednici prisustvuje
dovoljan broj članova da se odluke mogu valjano donositi te čita predloženi dnevni red:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 10. studenog
2015. god.
2. Davanje suglasnosti ravnatelju za zapošljavanje nastavnika/ice kemije temeljem
objavljenog natječaja od 4. studenog 2015. god.
3. Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca
akata Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula za 2016. god.
4. Donošenje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. god.
5. Donošenja Izmjena i dopuna plana nabave za 2015. god.
6. Donošenje Financijskog plana za 2016. god. i projekcija financijskog plana za 2017.
i 2018. god.
7. Donošenje Plana nabave za 2016. god.
8. Razno.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1.) Jednoglasno je usvojen zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 10. studenog
2015. god.
Ad. 2.) Jednoglasno je dana suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnog
odnosa s kandidatom Markom Komparićem na određeno vrijeme do zasnivanja radnog
odnosa temeljem ponovljenog natječaja, a najdulje do pet (5) mjeseci (sukladno članku
107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).
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Ad. 3.) Jednoglasno je donijet Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula za 2016. god.
Ad. 4.) Jednoglasno su donijete 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. god.
Ad. 5.) Jednoglasno su donijete 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. god.
Ad. 6.) Jednoglasno je donijet Financijski plan za 2016. god. i projekcije Financijskog
plana za 2017. i 2018. god.
Ad. 7.) Jednoglasno je donijet Plan nabave za 2016. god.
Sjednica je završila u 11:40 sati.
Zapisničarka:
Ana Batel.

Predsjednica ŠO:
Jasminka Brlas, prof.
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