
Zapisnik 

 

sa  31. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 14. ožujka 2016. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Anđelko Cvijetović, Josip Kršan, Ljiljana Blažević, Vesna Dudjak, Dražen Dasović, 

Dražen Brkić i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Željko Filjak, ravnatelj 

 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 31. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

3. Razno.- 

 

Predsjednik Školskog odbora ističe nadopunu dnevnog reda pod  točkom tri Pravilnik 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole  Isidora Kršnjavoga Našice i pod točkom 

četiri: Žalba domara na valjanost Ugovora i visinu najamnine za školski stan te predlaže takav 

dopunjeni:  

 

D N E V N I     R E D: 

 

                              1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

                              2. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

                              3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole  Isidora  

                                  Kršnjavoga, Našice 

                              4. Žalba domara na pravnu valjanost Ugovora i visinu najamnine za školski 

stan, 

                              5. Razno.- 

  

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa 29. i 30. sjednice Školskog odbora. 
Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 29. sjednice Školskog odbora održane 4. 

veljače 2016. godine i zapisnika sa 30. sjednice Školskog odbora održane 24. veljače 2016. 

godine.  

 

AD 2. 

Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda:Suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa jer je prošao natječaj za radno mjesto prof. engleskog jezika, 



objavljen dana 19. veljače 2016. godine, određeno, puno radno vrijeme do povratka prof. 

engleskog jezika Snježane Krištofik Juranić na rad, a najduže do 15. lipnja 2016. godine. 

Školski odbor, nakon rasprave, utvrdio je da je pisani prijedlog ravnatelja nepotpun te 

da ga ravnatelj kada bude prisutan na sljedećoj sjednici, upotpuni i pojasni razloge donošenja 

takvoga prijedloga kako bi članovi Školskog odbora mogli donijeti odluku. 

                                                         AD 3. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole  Isidora Kršnjavoga Našice te daje riječ 

tajnici škole koja objašnjava članovima Školskog odbora odredbe navedenog Pravilnika. 

Članovi Školskog odbora predlažu da ravnatelj prikupi informacije o mogućnosti 

provođenja testiranja kandidata za radna mjesta u školi te da povratnu informaciju iznese 

Školskom odboru. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi 

 
O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole  Isidora 

Kršnjavoga Našice. 

 

AD 4. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: 

Žalba domara na valjanost Ugovora i visinu najamnine za školski stan. 

 Školski odbor je, nakon rasprave, većinom glasova, donio  

 
O D L U K U 

da domar do daljnjega ima obvezu plaćati režijske troškove u školskom stanu. Kada se 

razvidi pravna valjanost prethodnog Ugovora o visini najamnine i uvjetima, pristupit će se 

njegovoj daljnjoj realizaciji ili sklapanju novoga Ugovora s domarom Zlatkom Horvatom,a do 

tada škola neće potraživati naknadu o najamnini školskog stana. 

 

AD 5. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ 

tajnici škole koja obavještava Školski odbor da nas je posjetila prosvjetna inspekcija u svezi 

natječaja za ekonomsku grupu predmeta koji je bio objavljen 19. siječnja 2016. godine, 

obavila razgovor s dijelom članova Školskog odbora koji su dali svoj iskaz. Još nismo dobili 

zapisnik prosvjetne inspekcije.  

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 21,00 sat. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 



 

 


