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Zapisnik 

 

sa  29. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, odrţane dana 4. 

veljače 2016. godine u školskoj knjiţnici, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: AnĎelko Cvijetović, Draţen Brkić, Lidija Lovrić, Josip Kršan, Ljiljana Blaţević, Draţen 

Dasović, Boris Peić i Marija Boţić, voditeljica računovodstva, Ţeljko Filjak, ravnatelj i Klementina 

Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: - 
 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 29. sjednicu Školskog odbora, pozdravlja 

prisutne članove, utvrĎuje kvorum te predlaţe sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2015. godinu, 

3. Izvješće o stanju sigurnosti, provoĎenja preventivnih programa te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika, 

4. Izvanučionička nastava koja nije planirana Školskim kurikulumom, 

5. Prijedlog izmijenjenog ugovora o najmu stana za domara, 

6. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

7. Razno.- 

 

  Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa prethodne sjednice. 
Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 
Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 28. sjednice Školskog odbora odrţane 21. siječnja 2016. 

godine.  

 

AD 2. 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović navodi sljedeću točku dnevnog reda: Godišnji 

izvještaj o prihodima i rashodima za 2015. godinu te daje riječ voditeljici računovodstva, Mariji Boţić 

koja je iznijela sve stavke godišnjeg izvještaja članovima Školskog odbora. 

Nakon rasprave, Školski odbor  jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 Donosi se Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2015. godinu. 

AD 3. 

 Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvješće o stanju sigurnosti, provoĎenja 

preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika te daje riječ ravnatelju koji je 

članovima Školskog odbora objasnio da su poduzete sve preventivne mjere za siguran boravak djece u 

prostorima škole. Organizirano je deţurstvo nastavnika u obje smjene. Svi učenici su, u sklopu 

strukovnog kurikuluma, poloţili ispite zaštite na radu. Školska psihologinja je napravila izvješće o 

provedbi školskog preventivnog programa za prvo polugodište 2015/16. godine. 
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 Ravnatelj smatra da je stanje sigurnosti u cilju zaštite prava učenika u školi te provoĎenje 

preventivnih programa i mjera zadovoljavajuće. 

Nakon rasprave, Školski odbor  jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti, provoĎenju preventivnih programa i mjera poduzetim u 

cilju zaštite prava učenika za prvo polugodište školske 2015/16. godine. 

AD 4. 

Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvanučionička nastava koja nije planirana 

Školskim kurikulumom, te daje riječ ravnatelju koji ističe koji su to razredi: 

1. Darko Eršetić, Boris Pavić i Ana Birovljević- voditelji – 3. elektro, 3. poljoprivrede i 2.a ugostitelja – 

Biograd 

2. Barbara Kneţević i Goran Hajnal – 1.a i 1.b opće gimnazije – Gardaland 

3. Danijela Puhanić i Marija Kramarić – 3.a ekonomske i 4.a ekonomske – Budimpešta. 

Prijedlog za izvannučioničku nastavu je bio na Nastavničkom vijeću i Vijeću roditelja. 

Nakon rasprave,Školski odbor jednoglasno donosi 

M I Š L J E N J E 

o suglasnosti Školskog odbora za sljedeću izvanučioničku nastavu: 

1. Darko Eršetić, Boris Pavić i Ana Birovljević- voditelji – 3. elektro, 3. poljoprivrede i 2.a ugostitelja – 

Biograd 

2. Barbara Kneţević i Goran Hajnal – 1.a i 1.b opće gimnazije – Gardaland 

3. Danijela Puhanić i Marija Kramarić – 3.a ekonomske i 4.a ekonomske – Budimpešta. 

 

AD 5. 

           Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda: Prijedlog izmijenjenog ugovora o najmu stana za 

domara te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava članove Školskog odbora da je potrebno donijeti 

odluku o utvrĎivanju naknade štete domaru Zlatku Horvatu za isplaćeni PDV temeljem ugovora o najmu 

stana od 5. svibnja 2014. godine u iznosu od ukupno 3.725,81 kn. Najamnina stana je odreĎena Odlukom 

o utvrĎivanju visine slobodno ugovorene najamnine od 21. studenoga 2000. godine. Najamnina iznosi 

750 kn mjesečno i osloboĎena je plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 40. stavka 1. 

točke l2. Zakona o PDV-u. 

 Radniku je obračunavan PDV u iznosu od 25% cijene najma stana. Budući da je Zakonom o PDV-

u najam stambenih prostorija osloboĎen plaćanja poreza na dodanu vrijednost, radniku je nadoknaĎena 

šteta u gore navedenom iznosu. 

  
Nakon rasprave, Školski odbor  jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

  

o utvrĊivanju naknade štete radniku Zlatku Horvatu za  isplaćeni PDV temeljem ugovora o najmu 

stana od 5. svibnja 2014. godine u sljedećem iznosu: 

 

5. mjesec 2014.godine – 163,31 kn 

6.mjesec – 12 mjesec 2014. godine – 1.312,50 kn 

1. mjesec – 12. mjesec 2015. godine – 2.250,00 kn 

UKUPNO:    3.725,81 kn 

 

AD 6. 

            Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda:Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta te 

ističe da je 18. siječnja 2016. godine bio raspisan natječaj za prof. kulturno-povijesne baštine, prof. 

hrvatskog jezika, prof. prometa i voţnje, prof. glazbene umjetnosti, prof. poljoprivredne grupe predmeta, 
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prof. matematike i računalstva, prof. strojarske grupe predmeta, strukovni učitelj strojarske grupe 

predmeta, suradnik u nastavi strojarske grupe predmeta, prof. elektro grupe predmeta, a 19. siječnja 2016. 

godine je objavljen natječaj za prof. ekonomske grupe predmeta, 22 nastavna sata, puno radno vrijeme i 

prof. ekonomske grupe predmeta, 19 nastavnih sati, te 25. siječnja 2016. godine je raspisan natječaj za 

prof. hrvatskog jezika, 3 nastavna sata – zamjena za prof. Dunju Irha Baričević koja se nalazi na 

roditeljskom dopustu. Na natječaj za  prof. glazbene umjetnosti i kulturno-povijesne baštine se nije javio 

nijedan kandidat te će se sklopiti ugovor sa nestručnom osobom na razdoblje najduţe do 5 mjeseci zbog 

nestručno zastupljene nastave. 

Ravnatelj iznosi prijedloge: 

1. PROFESOR/ICA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE – 2 nastavna sata, odreĎeno, nepuno 

radno vrijeme - Mirela Oreški, mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije- nestručno 

zastupljena nastava, najduţe do 5 mjeseci; 

2. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA– 3 nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme -Mirela Oreški, mag. edukacije hrvatskog 

jezika i filozofije; 

3. PROFESOR/ICA PROMETA I VOŢNJE– 1 nastavni sat i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena odreĎeno, nepuno radno vrijeme, najduţe do pet mjeseci odnosno do kraja 

nastavne godine  – Ana Birovljević, prof. kineziologije; 

4. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (ekološka poljoprivreda) – 

1 nastavni sat i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme 

– Jadranka Mergeduš, dipl.ing.agronomije; 

5. PRAKTIĈNA NASTAVA PEKARA I SLASTIĈARA -13 nast. sati i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme - Zrinka Ranogajec, dipl.ing.  

prehrambene tehnologije; 

6. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I RAĈUNALSTVA – 11 nastavnih sati, odreĎeno, nepuno 

radno vrijeme - Nikolina Jakovljević, mag. edukacije matematike i informatike; 

7. PROFESOR/ICA STROJARSKE GRUPE PREDMETA – 22 nastavna sata, neodreĎeno, 

puno radno vrijeme - Maja Radovanović, mag. strojarstva; 

8. STRUKOVNI UĈITELJ STROJARSTVA – 9 nastavnih sati i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme – Zvonko Turkalj, ing. strojarstva; 

9. SURADNIK U NASTAVI STROJARSKE STRUKE (u zanimanju instalater kućnih 

instalacija) - 36 nast. sati, neodreĎeno, puno radno vrijeme - Ţeljko Ćapin, majstor 

vodoinstalater; 

10. PROFESOR/ICA GLAZBENE UMJETNOSTI – 6 nastavnih sati, odreĎeno, nepuno radno 

vrijeme - Mirela Oreški, mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije; 

11. PROFESOR/ICA ELEKTRO GRUPE PREDMETA – 4 nastavna sata i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme  – Marko Fogec, mag.inţenjer 

elektrotehnike; 

12. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 2 nastavna sata, odreĎeno, nepuno 

radno vrijeme  – nitko struĉan se nije javio na natjeĉaj. 

 

Ravnatelj iznosi prijedloge za natječaj raspisan 19. siječnja 2016. godine: 

  

1. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA– 22 nastavna sata, neodreĎeno, 

nepuno radno vrijeme  – Ţeljka Pajnić, diplomirani ekonomist; 

2.  PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA– 19 nastavnih sati, 

neodreĎeno, nepuno radno vrijeme i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena  – Danijela 

Puhanić,  

dipl.ekonomist; 

 

Ravnatelj iznosi prijedloge za natječaj raspisan 25. siječnja 2016. godine: 
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1.  PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA– 3 nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme, zamjena za prof. hrvatskog jezika, Dunju Irha 

Baričević do povratka na rad -Mirela Oreški, mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije. 

 

 

Nakon rasprave, Školski odbor, jednoglasno donosi  

 

O D L  U K U  

o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu:   

 

1. PROFESOR/ICA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE – 2 nastavna sata, odreĎeno, nepuno 

radno vrijeme, najduţe do 5 mjeseci odnosno do kraja nastavne godine zbog nestručno zastupljene 

nastave - Mirela Oreški, mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije; 

2.  PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA– 3 nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine -Mirela Oreški, 

mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije; 

3.  PROFESOR/ICA PROMETA I VOŢNJE– 1 nastavni sat i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena odreĎeno, nepuno radno vrijeme, najduţe do pet mjeseci odnosno do kraja nastavne 

godine  – Ana Birovljević, prof. kineziologije; 

4. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (ekološka poljoprivreda) – 1 

nastavni sat i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme do 31. 

kolovoza 2016. godine  – Jadranka Mergeduš, dipl.ing.agronomije; 

5.   PRAKTIĈNA NASTAVA PEKARA I SLASTIĈARA -13 nast. sati i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme, Zrinka Ranogajec, dipl.ing.  

prehrambene tehnologije; 

6. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I RAĈUNALSTVA – 11 nastavnih sati, odreĎeno, nepuno 

radno vrijeme -Nikolina Jakovljević, mag. edukacije matematike i informatike; 

7. PROFESOR/ICA STROJARSKE GRUPE PREDMETA – 22 nastavna sata, neodreĎeno, puno 

radno vrijeme -Maja Radovanović, mag. strojarstva; 

8.  STRUKOVNI UĈITELJ STROJARSTVA – 9 nastavnih sati i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme –Zvonko Turkalj,ing. strojarstva; 

9.  SURADNIK U NASTAVI STROJARSKE STRUKE (u zanimanju instalater kućnih 

instalacija) - 36 nast. sati, neodreĎeno, puno radno vrijeme - Ţeljko Ćapin, majstor vodoinstalater; 

10. PROFESOR/ICA GLAZBENE UMJETNOSTI – 6 nastavnih sati, odreĎeno, nepuno radno 

vrijeme - Mirela Oreški, mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije; 

11. PROFESOR/ICA ELEKTRO GRUPE PREDMETA – 4 nastavna sata i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme  – Marko Fogec, mag.inţenjer 

elektrotehnike; 

12. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 2 nastavna sata, odreĎeno, nepuno 

radno vrijeme  – nitko struĉan se nije javio na natjeĉaj. 

 

Nakon rasprave, Školski odbor, jednoglasno donosi  

 

O D L  U K U  

o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu:  

  

1.  PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA– 19 nastavnih sati, 

neodreĎeno, nepuno radno vrijeme i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena  – Danijela 

Puhanić,dipl.ekonomist; 
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Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova (4 glasa „ZA“  i 3 glasa „PROTIV“) donosi  

O D L  U K U  

o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu: 

   

1. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 22 nastavna sata, neodreĎeno, 

nepuno radno vrijeme  – Ţeljka Pajnić, diplomirani ekonomist. 

 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 

O D L  U K U  

o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu:   

 

1. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA– 3 nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena, odreĎeno, nepuno radno vrijeme, zamjena za prof. hrvatskog jezika, Dunju Irha 

Baričević do povratka profesorice na rad -Mirela Oreški, mag. edukacije hrvatskog jezika i 

filozofije. 

 

AD 7. 

       Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda:Razno te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava 

članove Školskog odbora da su pripreme za putovanje u Irsku pri kraju, potrebno je još platiti osiguranje i 

prijevoz. Odrţan je MeĎuopćinski lidrano, 10. veljače 2016. godine. 

       Predsjednik Školskog odbora prof. Cvijetović naglašava da Školski odbori ne igraju ulogu časti niti 

po pedagoškim uzusima nego prema pisanim pravilima tj. Zakonu. Članovi Školskog odbora nemaju 

nikakvu novčanu satisfakciju za svoju odgovornu ulogu stoga se svaki puta pitam čemu sluţi takvo 

glasovanje na isključivi prijedlog ravnatelja koji zastupa upravljača. 

       Kako više nije bilo pitanja, ni prijedloga sjednica je zaključena u 20,30 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                          PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Klementina Liška, dipl.iur.                                                      AnĎelko  Cvijetović, prof. 

 
 

 

 

 

 


