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Zapisnik 

 

sa  45. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, održane 

dana 9. veljače 2017. godine u knjižnici škole, s početkom u 14,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Ljiljana Blažević, Josip Kršan, Dražen Brkić, Vlatka Zahirović, 

Ana Magaš, Željko Filjak, ravnatelj, Marija Božić, računovođa i Klementina Liška, 

zapisničar. 

 

Odsutni: Vesna Dudjak 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 45. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

 

           D N E V N I     R E D:  
1. Izvješće o novim članovima Školskog odbora, 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

3. Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2016. godinu, 

4. Natječaj za obrazovanje odraslih za 2016/17. godinu, 

5. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

6. Razno.- 

 

Dnevni red je većinom glasova usvojen. 

 

AD 1. 

           Predsjednica navodi prvu točku dnevnog reda: Izvješće o novim članovima Školskog 

odbora te obavještava Školski odbor da je doneseno rješenje o razrješenju Dražena Dasovića i 

Borisa Peića, dosadašnjih članova Školskog odbora te da su u Školski odbor Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice imenovani sljedeće članice, predstavnice osnivača: Ana Magaš, 

prof. i Vlatka Zahirović, prof., te ih predsjednica Školskog odbora ovim putem pozdravlja. 

 

AD 2. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 44. sjednice Školskog odbora održane 18. 

siječnja 2017. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 44. sjednice Školskog odbora održane 18. 

siječnja 2017. godine.  

 

AD 3. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Godišnji izvještaj o prihodima i 

rashodima za 2016. godinu te daje riječ voditeljici računovodstva, Mariji Božić koja je 

iznijela sve stavke godišnjeg izvještaja članovima Školskog odbora. 

Nakon rasprave, Školski odbor , većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

 Donosi se Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2016. godinu. 
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AD 4. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Natječaj za obrazovanje odraslih te 

daje riječ ravnatelju koji ističe da svake školske godine dva puta godišnje raspisujemo natječaj 

za obrazovanje odraslih te navodi zanimanja koja se nude u natječaju, rokove prijave i upisa 

te dokumentaciju koja je potrebna za upis u obrazovanje odraslih. 

 Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Natječaja za upis polaznika za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, 

prekvalifikaciju i osposobljavanje. 

 

             

AD 5. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa te daje riječ ravnatelju koji ističe da je dana 31. prosinca 2016. 

godine Marica Sedlar, zaposlena na radnom mjestu strukovne učiteljice ugostiteljske struke u 

zanimanju konobar, otišla u mirovinu te je 26. siječnja 2017. godine bio raspisan natječaj za 

navedeno radno mjesto. Na natječaj se javilo devet kandidata od kojih niti jedan ne ispunjava 

uvjete propisane natječajem odnosno uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 

5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.), Pravilnikom o stručnoj spremi i 

pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 

1/96. i 80/99.), Zakonom o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj 30/09.) i Zakonu 

o obrtu  („Narodne novine“ broj 143/13.) te će se natječaj ponoviti u roku od pet mjeseci, a do 

zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja ravnatelj predlaže da se na to 

radno mjesto primi Stanislav Vinković, konobar, sa položenom pedagoško-psihološkom 

naobrazbom, koji ima više od pet godina radnog iskustva u tom zanimanju, podnio je sve 

dokumente jedino nema položen majstorski ispit za to zanimanje. 

 Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa, od 10. veljače 2017. godine, a najduže do pet mjeseci  dok 

se natječaj ne ponovi, na radnom mjestu:   

 

1. STRUKOVNI  UČITELJ/ICA  UGOSTITELJSKE  STRUKE  ZA ZANIMANJE 

KONOBAR –  određeno, puno radno vrijeme, 32 nastavna sata – Stanislav Vinković.  

 

 

AD 6. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ ravnatelju koji 

poziva članove Školskog odbor a da dođu na Županijsku smotru Lidrana. Obavještava 

članove da se radovi na igralištu dovršavaju, edukacija e-škole se nastavlja, a prekogranična 

suradnja sa Srbijom je još u tijeku.  

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 15,00 sati. 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

     Klementina Liška,dipl.iur.                                                  Tomislava Špehar, prof. 
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