PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Šetalište XIII.divizije 75, Rijeka
ZAPISNIK SA SASTANKA
Školskog odbora

Ime i prezime
Sazivač

Naziv sastanka:

1.

Mjesto:

Potpis

Ravnatelj Škole Damir Šegota, prof.
I. konstituirajuća sjednica Školskog odbora Škole za
primijenjenu umjetnost u Rijeci
Rijeka, Šetalište XIII. divizije 75

Dan i
datum:

07. travnja 2017.

Početak:

14,00 sati

Završetak:

16,00 sati

2.
Prisutni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jasna Buketa
Damir Božić
Vesna Jakovčić
Sanja Tamarut
Vedran Padovan
Ania Škrobonja
Igor Malešević

Ostali prisutni: Damir Šegota, prof. - ravnatelj Škole i Željka Host,
dipl.iur. – tajnica Škole ( zapisničarka )
Ovjerovitelj zapisnika: Vesna Jakovčić

3.

Odsutni:

/

Dnevni red:

Sjednicu otvara Ravnatelj kao njen sazivač.
Ravnatelj predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima
Školskog odbora
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora
3. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Školskog
odbora – konstituiranje Školskog odbora
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta
5. Usvajanje Pročišćenog teksta Statuta
6. Usvajanje Pravilnika o zaštiti na radu
7. Usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara
8. Razno.
Članovi Školskog odbora prihvatili su predloženi dnevni red te se
prešlo na raspravljanje i odlučivanje po pojedinim točkama istog.

Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Ad. 1. Sažetak izlaganja i rasprave
1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora:
Ravnatelj Damir Šegota je pozdravio nazočne, zaželio im dobrodošlicu i zamolio ih da
se osobno predstave.
Potom je informirao nazočne kako su po zakonskoj proceduri :
- dva člana izabrana su na sjednici Nastavničkog vijeća 18. siječnja 2017. ( tajnim
glasovanjem ).
To su: Jasna Buketa i Vesna Jakovčić.
- jedan član je izabran na sjednici Radničkog vijeća ( Skupa radnika ) 18. siječnja 2017.
( tajnim glasovanjem ), a to je Damir Božić.
- jedan član je izabran na sjednici Vijeća roditelja 26. siječnja 2017. ( tajnim
glasovanjem ), a to je Igor Melešević.
Ravnatelj je objasnio da po zakonskoj proceduri do izbora predsjednika Školskog
odbora i zamjenika predsjednika Školskog odbora sjednicu treba voditi najstariji među
prisutnim članovima Školskog odbora, a to je Vesna Jakovčić, koja je naša nova članica
i ponudila se tajnica Željka Host da zajednički odrade prve dvije točke dnevnog reda.
Članica Vesna Jakovčić joj se zahvaljuje na pomoći.

Ad. 2. Sažetak izlaganja i rasprave
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora
Najstariji član Školskog odbora, Vesna Jakovčić je upoznala nazočne sa sadržajem
Odluke o imenovanju članova školskih odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je
osnivač Primorsko-goranska županija a koju je Župan Primorko-goranske županije
donio dana 27. ožujka 2017. godine (KLASA:022-04/17-01/12; URBROJ:2170/1-0101/5-17-23).
Članovi Školskog odbora primili su ovo obrazloženje na znanje, te je, nakon kraćeg
međusobnog upoznavanja, bez diskusije, jednoglasno donijeta sljedeća
ODLUKA

I.
II.
III.
IV.

V.

Potvrđuje se Odluka o izboru i imenovanju za člana Školskog odbora iz
reda svih zaposlenih u Školi.
Potvrđuje se Odluka o izboru i imenovanju za članove Školskog odbora iz
reda nastavnika i stručnih suradnika.
Potvrđuje se Odluka o izboru i imenovanju za člana Školskog odbora iz
reda roditelja koji nije radnik Škole.
Potvrđuje se Odluka o izboru i imenovanju za članove Školskog odbora
Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci čiji je osnivač Primorskogoranska županija od 20. ožujka 2017. godine.
Mandat članova Školskog odbora traje 4 godine, odnosno od 7. travnja
2017. godine do 6. travnja 2021. godine.

Odluke o izboru i imenovanju članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih
suradnika, iz reda roditelja, iz reda svih zaposlenih u Školi i Odluka Župana Primorskogoranske županije nalaze se u privitku ovog Zapisnika.

Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Ad. 3. Sažetak izlaganja i rasprave
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
Gospođa Vesna Jakovčić nadalje obrazlaže da je činom izbora predsjednika Školskog
odbora izvršeno konstituiranje Školskog odbora, te prepušta članovima Školskog
odbora da između sebe predlože kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika
Školskog odbora. Isti se biraju tajno.
Nakon kraće diskusije u kojoj su se čula mišljenja da bi bilo opravdano i racionalno za
predsjednika i zamjenika predsjednika predložiti članove koji su zaposleni u Školi, za
predsjednika su predloženi Jasna Buketa i Vesna Jakovčić, a za zamjenika
predsjednika Damir Božić i Igor Malešević.
Za provođenje postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

imenovano je tročlano Povjerenstvo:
1. Vedran Padovan, predsjednik
2. Ania Škrobonja, član
3. Igor Malešević, član
Član Povjerenstva ne može biti kandidat za predsjednika i zamjenika predsjednika
Školskog odbora.
Prijedlozi su stavljeni na tajno glasanje. Nakon glasanja posebno za predsjednika, a
potom za zamjenika predsjednika, jednoglasno je donijeta

ODLUKA
I. Za predsjednika Školskog odbora imenuje se Jasna Buketa.
II. Za zamjenika predsjednika Školskog odbora imenuje se
Damir Božić.
III. Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora
imenovani su na razdoblje od četiri godine.
IV. Mandat predsjednika Školskog odbora i zamjenika
predsjednika Školskog odbora traje od 7. travnja 2017.
godine do 6. travnja 2021. godine.
(Zapisnik o radu Povjerenstva za provođenje izbora za predsjenika i zamjenika
predsjednika Školskog odbora i Izvješće o rezultatima provedenog glasovanja je
sastavni dio ovog Zapisnika i nalaze se u privitku!)

Izabrani su za predsjednicu Školskog odbora Jasna Buketa,
prof., a za zamjenika predsjednice Školskog odbora Damir
Božić, prof., na mandatno razdoblje od četiri ( 4 ) godine.

Školski
odbor

5 dana

Ad. 4. Sažetak izlaganja i rasprave
4. Uvodno je predsjednica Školskog odbora podsjetila da je na 30. redovnoj sjednici
Školskog odbora donijeta Odluka o usvajanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Škole.
Na utvrđeni i usvojeni Prijedlog zatražena je suglasnost Županije. Županija je dostavila
zatraženu suglasnost (KLASA: 022-04/17-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-78 od 20.
ožujka 2017. godine) pa je tajnica podsjetila na sadržaj predloženog Prijedloga Izmjena i
dopuna Statuta. Nakon izlaganja, Izmjene i dopune Statuta stavljene su na glasanje, te je
jednoglasno donijeta sljedeća

Odluka
I. Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Škole za
primijenjenu umjetnost u Rijeci.
II. Tekst Izmjena i dopuna Statuta sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi Škole.

Zadužena
osoba

Rok

tajnica
škole

Objaviti na
oglasnoj
ploči Škole

Ad. 5. Sažetak izlaganja i rasprave
5. Tajnica je obrazložila da je potrebito dati na usvajanje i Pročišćeni tekst Statuta koji
uključuje Statut usvojen u listopadu 2008. godine s gore navedenim Izmjenama i
dopunama, kao i s izmjenama i dopunama iz 2009., 2011., 2013. i dvije izmjene i dopune
iz 2015. godine.
Tekst je potrebit za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i za dostavu osnivaču.
Nakon kraće diskusije Statut ( pročišćeni tekst ) je stavljen na glasanje te je jednoglasno
donijeta sljedeća

Odluka

I.
II.

Usvaja se Statut Škole za primijenjenu umjetnost u
Rijeci ( pročišćeni tekst ).
Statut Škole za primijenjenu umjetnost u
Rijeci ( pročišćeni tekst ) sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi Škole.

Zadužena
osoba

Rok

tajnica
škole

Objaviti na
oglasnoj
ploči Škole,
a do 18.
travnja
2017.g.
dostaviti
osnivaču i
pripremiti
dokumetaciju
za upis u
sudski
registar
Trgovačkog
suda u Rijeci

Ad. 6. Sažetak izlaganja i rasprave
6. Tajnica je obrazložila potrebu da iz Statuta Škole proistječe i obveza ovog organa
upravljanja na usvajanje više općih akata Škole. U tom kontekstu potrebno je donijeti i
Pravilnike navedene pod točkama dnevnog reda. Tajnica je, također, upoznala nazočne sa
sadržajem i dala na uvid suglasnosti Sindikalnog povjerenika na opće akte Škole, a
ravnatelj je predložio sljedeće Pravilnike na usvajanje: Pravilnik o zaštiti na radu i Pravilnik
o zaštiti od požara.
Podloga za izradu istog (tj. Pravilnika o zaštiti na radu) bila je nova procjena opasnosti na
radnim mjestima koju je 2017. godine napravilo poduzeće „ZAGREBINSPEKT” d.o.o. i
novi zakoni i podzakonski akti iz područja zaštite na radu, a koje je trebalo uvrstiti u

Pravilnik o zaštiti na radu.
Tajnica je uvodnim sažetim izlaganjem objasnila gore navedene aktivnosti, koje su
prethodile pisanju ovog Pravilnika.
Temeljem čl. 18. Zakona o zaštiti na radu (NN broj 71/14), ista je potanko naznačila
potrebu donošenja nove Procjene opasnosi na radnim mjestima i novog Pravilnika o zaštiti
na radu, usklađenog s novim zakonom, a koji sadrži organizaciju provedbe zaštite na radu,
pravila zaštite, te prava i obveze i odgovornosti ovlaštenika i zaposlenika i to u dijelu u
kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
Nakon kraće diskusije, ravnatelj je predložio da se Pravilnik usvoji. Prijedlog je dan na
glasovanje, te je Školski odbor jednoglasno usvojio Pravilnik o zaštiti na radu.
Ad. 7. Sažetak i izlaganja i rasprave
Temeljem članka 19. stavka 2. i članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara, Škola je
obavezna područje zaštite od požara urediti općim aktom te tako unaprijediti njegovu
teorijsku i praktičnu realizaciju. Zbog svega navedenog postoji potreba za donošenjem
novog Pravilnika o zaštiti od požara, zbog usklađenja s novim zakonom, kojeg je predložio
ravnatelj. Poslije kratke diskusije, prijedlog je jednoglasno prihvaćen i donijeta je sljedeća

Odluka

Zadužena
osoba

Rok

tajnica
škole

Objaviti na
web
stranici i
oglasnoj
ploči Škole

I. Usvaja se Pravilnik o zaštiti na radu.
II. Tekst Pravilnik o zaštiti na radu sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi.
III. Usvaja se Pravilnik o zaštiti od požara.
IV. Tekst Pravilnik o zaštiti od požara sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi.

Ad. 8. Sažetak izlaganja i rasprave
8. Tajnica je podsjetila nazočne o objavljenom natječaju dana 26. ožujka 2017.
godine u „Novom listu“ za izbor i imenovanje ravnatelja Škole jer mu trenutačni
mandat ističe 14. lipnja 2017. godine. Natječaj je bio otvoren do ponedjeljka, 3.
travnja 2017. godine, a na natječaj se, do danas, javio jedan kandidat. Budući da
je danas kratak rok od zadnjeg dana natječaja predlaže da se odmah zakaže
buduća sjednica na kojoj će se otvarati natječajna dokumentacija koja će se
proslijediti na sjednicu Nastavničkog vijeća, Skup radnika i Vijeće roditelja na
kojima će se utvrditi stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Škole i
donijeti zaključci glede izbora i imenovanja ravnatelja. Slijedeća sjednica Školskog
odbora zakazuje se dana 20. travnja 2017. godine u 14,30 sati.
Isto tako član Školskog odbora Vedran Padovan, obećao je pomoć Školi oko
prezentacije školskih programa u OŠ Kastav.
Pozvao je i Školu za primijenjenu umjetnost da sudjeluje na Dječjem danu Grada
Kastva čije je obilježavanje prožeto slikarskim radionicama. Uslijedila je kratka
rasprava. Ravnatelj se zahvalio na potpori i inicijativi.

Zaključak
Sjednica Školskog odbora održat će se 20. travnja 2017.
godine u 14,30 sati u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci

Zapisnik sastavila:

Ime i prezime:
Željka Host, dipl.iur.

Zadužena
osoba

Rok

tajnica
škole

5 dana

Potpis:
_________________

KLASA: 003-06/17-02/04
UR.BROJ: 2170-56-03-17-002

Ovjerovitelj zapisnika:
Vesna Jakovčić

Predsjednica Školskog odbora:
Jasna Buketa

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
Šetalište XIII. divizije 75, Rijeka
KLASA: 003-06/17-02/04
URBROJ: 2170-56-01-17-004
Rijeka, 7. travnja 2017. godine
Temeljem ovlasti iz članka 57. Statuta Školski odbor Škole za
primijenjenu umjetnost u Rijeci, na sjednici održanoj dana 7.
travnja 2017. donosi

O D L U K U
I.

Usvaja se Statut Škole za primijenjenu umjetnost u
Rijeci ( pročišćeni tekst ).

II.

Statut Škole za primijenjenu umjetnost u
Rijeci ( pročišćeni tekst ) sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi Škole.

Predsjednica Školskog odbora:
_____________________________
/Jasna Buketa,prof./

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
Šetalište XIII. divizije 75, Rijeka
KLASA: 003-06/17-02/04
URBROJ: 2170-56-01-17-003
Rijeka, 7. travnja 2017. godine
Temeljem ovlasti iz članka 57. Statuta Školski odbor Škole za
primijenjenu umjetnost u Rijeci, na sjednici održanoj dana 7.
travnja 2017. donosi

O D L U K U
I.
II.

Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Škole za
primijenjenu umjetnost u Rijeci.
Tekst Izmjena i dopuna Statuta sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi Škole.

Predsjednica Školskog odbora:
_____________________________
/Jasna Buketa,prof./

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
Šetalište XIII. divizije 75, Rijeka
KLASA: 003-06/17-02/04
URBROJ: 2170-56-01-17-005
Rijeka, 7. travnja 2017. godine
Temeljem ovlasti iz članka 57. Statuta Školski odbor Škole za
primijenjenu umjetnost u Rijeci, na sjednici održanoj dana 7.
travnja 2017. donosi

O D L U K U
I.

Usvaja se Pravilnik o zaštiti na radu Škole
primijenjenu umjetnost u Rijeci.
II. Pravilnik o zaštiti na radu sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi Škole.

Predsjednica Školskog odbora:
_____________________________
/Jasna Buketa,prof./

za

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
Šetalište XIII. divizije 75, Rijeka
KLASA: 003-06/17-02/04
URBROJ: 2170-56-01-17-006
Rijeka, 7. travnja 2017. godine
Temeljem ovlasti iz članka 57. Statuta Školski odbor Škole za
primijenjenu umjetnost u Rijeci, na sjednici održanoj dana 7.
travnja 2017. donosi

O D L U K U
I.

Usvaja se Pravilnik o zaštiti od požara Škole
primijenjenu umjetnost u Rijeci.
II. Pravilnik o zaštiti od požara sastavni je dio ove
Odluke i nalazi se pohranjen u arhivi Škole.

Predsjednica Školskog odbora:
_____________________________
/Jasna Buketa,prof./

za

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
RIJEKA, ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 75

P O T V R D A
kojom se potvrđuje da je JASNA BUKETA izabrana za predsjednicu
Školskog odbora na razdoblje od četiri godine. Mandat imenovanoj
članici počinje teći od dana održavanja prve konstituirajuće
sjednice Školskog odbora, to jest od 7.04.2017. godine.

U Rijeci, 7.04.2017.g.

Predsjednica Školskog odbora
Jasna Buketa, prof.

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
RIJEKA, ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 75

P O T V R D A
kojom se potvrđuje da je Damir Božić izabran za zamjenika
predsjednice Školskog odbora na razdoblje od četiri godine.
Mandat imenovanom članu počinje teći od dana održavanja prve
konstituirajuće sjednice Školskog odbora, to jest od 7.04.2017.
godine.

U Rijeci, 7.04.2017.g.

Predsjednica Školskog odbora
Jasna Buketa, prof.

