
Zapisnik 

 

sa  32. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 23. ožujka 2016. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 17,00 sati.  

 

Prisutni: Anđelko Cvijetović, Ljiljana Blažević, Vesna Dudjak, Dražen Brkić, Željko Filjak, 

ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Dražen Dasović, Josip Kršan 

 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 32. 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 za radno 

mjesto prof. engleskog jezika-zamjena, 

3. Žalba domara na pravnu valjanost Ugovora i visinu najamnine za 

školski stan, 

               4.  Ugovor o izradi glavnog projekta energetske obnove školske zgrade          

Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

5.   Razno.- 

 

 

Predsjednik Školskog odbora, na prijedlog ravnatelja, navodi izmjenu dnevnog reda da 

se točka tri Žalba domara na pravnu valjanost Ugovora i visinu najamnine za školski stan 

zbog nedovoljne pripremljenosti stavi na sljedeću sjednicu Školskog odbora te predlaže 

izmijenjeni:  

 

D N E V N I     R E D: 

 

1.   Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2.   Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa za 

radno mjesto prof. engleskog jezika-zamjena, 

                 3.  Ugovor o izradi glavnog projekta energetske obnove školske 

zgrade  Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

     4.   Razno.- 

 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa 31. sjednicu Školskog odbora održanu 14. ožujka 

2016. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora održane 14. 

ožujka 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, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa, od 25. ožujka 2016. godine,  na radnom mjestu:   

 

1. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA– 21 nastavni sat, određeno, puno radno 

vrijeme, zamjena za prof. engleskog jezika, Snježanu Krištofik Juranić,  do povratka na 

rad, a najduže do 15. lipnja 2016. godine – JELENA  SLIJEPČEVIĆ, mag. edukacije 

engleskog jezika i književnosti i mag. edukacije njemačkog jezika i književnosti. 

 

                                                         AD 3. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Ugovor o izradi 

glavnog projekta energetske obnove školske zgrade  Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice 

te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava članove da je nakon prikupljenih ponuda za 

izradu glavnog projekta energetske obnove školske zgrade, izabrana najpovoljnija ponuda: 

Valenčak d.o.o. za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu iz Našica, Trg Franje Tuđmana 11, te 

da za sklapanje ugovora nam je, sukladno odredbama Statuta škole, potrebna suglasnost 

Školskog odbora. Izrada projektne dokumentacije obuhvaća: građevinski, elektrotehnički i 

strojarski projekt. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi 

 
O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora za sklapanje Ugovora o izradi glavnog projekta 

energetske obnove školske zgrade  Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 4. 

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

ravnatelju škole koji podnosi izvještaj Školskom odboru o putovanju s učenicima strukovnih 

škola u Irsku, preko projekta Erasmus +,  gdje su dva tjedna obavljali praktičnu nastavu.  

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 18,00 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 



 

 


