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Zapisnik 

 

sa  38. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 15. rujna 2016. godine u knjižnici škole, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Dražen Dasović, Boris Peić, Dražen Brkić, Ljiljana Blažević, 

Vesna Dudjak, Josip Kršan, Marija Božić, računovođa, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina 

Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: - 
 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 38. 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. Polugodišnji financijski izvještaj za 2016. godinu, 

3. Javni natječaj za davanje u zakup školskog prostora, 

4. Odluka o osnivanju učeničke zadruge, 

5. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

6. Razno.- 
 

Ravnatelj ističe jednu nadopunu dnevnog reda: Odluka o izmjenama i dopunama 

Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice te predsjednica navodi dopunjeni: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

    1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

    2. Polugodišnji financijski izvještaj za 2016. godinu, 

    3. Javni natječaj za davanje u zakup školskog prostora, 

    4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora       

        Kršnjavoga Našice, 

    5. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

    6. Odluka o osnivanju učeničke zadruge, 

    7. Razno.- 

 

Dopunjeni dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 37. sjednice Školskog odbora održane 29. 

kolovoza 2016. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 37. sjednice Školskog odbora održane 29. 

kolovoza 2016. godine.  
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AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Polugodišnji financijski izvještaj za 

2016. godinu te daje riječ voditeljici računovodstva, Mariji Božić, koja upoznaje članove 

Školskog odbora sa podacima iz polugodišnjeg izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2016.godine. 

Marija Božić navodi da škola ostvaruje prihode iz tri izvora financiranja: 

1.Državnog proračuna, 

2.Prihodi iz Osječko-baranjske županije, 

3.Vlastitih i ostalih prihoda. 

 

 1. Prihodi iz Državnog proračuna 6.666.328 kn – za plaće i naknade po kolektivnom 

ugovoru, te za opremanje školskih knjižnica lektirom – 2.000 kn. 

 2. Iz Županijskog proračuna prihodi (899,475 kn) se dobivaju za financiranje rashoda 

poslovanja i to osnovnog programa (651.748 kn), za organizaciju natjecanja učenika 

LIDRANO (11.082 KN), za projekt Učimo zajedno 2 (37.895 kn), za program gospodarenja 

energijom (187.500 kn), za program Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (11.250 kn). 

 3. Vlastiti prihodi (329.572 kn) – prihodi se sastoje od prihoda za stručno 

osposobljavanje, poljoprivrednih poticaja, prihoda od kuhinje, prihoda od strukovnih škola, 

prihoda od doškolovanja i iznajmljivanja prostora, stana i dvorane i ostali razni prihodi 

(refundacije škola za natjecanja, uplata učenika za Godišnjak, štete, donacije i drugo). 

 AOP 147 RAHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 7.617.424 kn, 5% više 

nego u istom razdoblju prošle godine. 

 AOP 334 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE iznose 194.969 

kn. 

 AOP 635 Višak prihoda i primitaka 85.251 kn. 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o Polugodišnjem financijskom izvještaju o prihodima i rashodima za 2016. godinu. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora navodi treću točku dnevnog reda: Javni natječaj za 

davanje u zakup školskog prostora te daje riječ ravnatelju koji objašnjava Školskom odboru 

da moramo objaviti natječaj za davanje u zakup školskog prostora na web stranici škole, a 

tekst natječaja sadrži prostor koji se daje u zakup, cijene, uvjete natječaja i rokove. Ravnatelj 

također ističe da je osnivač dao prijedlog cijena o zakupu sportske dvorane koji bi trebali 

potvrditi na Školskom odboru.   

 Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o zakupu školskog prostora (sportske dvorane): 

 1. Sportska dvorana, za vanjske korisnike (rekreacija) 200,00 kn/h 

2. sportska dvorana, za sportske klubove za mlađe uzrasne kategorije odnosno udruge 

koje rade s djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta 70,00 kn/h 

3. sportska dvorana, za ostale sportske udruge koje su u natjecateljskom sustavu 

150,00 kn/h. 
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Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o usvajanju i objavljivanju predloženog teksta javnog natječaja za davanje u zakup školskog 

prostora  Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

 

AD 4. 

Predsjednica navodi četvrtu točku dnevnog reda: Odluka o izmjenama i dopunama 

Statuta Srednje škole Isidora  Kršnjavoga Našice te daje riječ tajnici koja iznosi prijedlog 

izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, a promjene se tiču 

pedagoških mjera jer je donošenjem Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i 

Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne 

novine“ broj 8/16.) bilo nužno izvršiti izmjene i dopune Statuta škole.  

Slijedom navedenog, Školski odbor treba donijeti odluku o utvrđivanju Prijedloga 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta škole kako bi osnivač mogao dati suglasnost za 

izmjene i dopune Statuta.     

 

O D L U K U 

o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  

Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 5. 

 Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa te daje riječ ravnatelju koji navodi radnike koji su radili na ugovor 

do 15 dana te je potrebna suglasnost Školskog odbora za nastavak rada do izbora kandidata 
putem natječaja, a najduže do 60 dana. Prijedlog ravnatelja: 

1. PROF. EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – određeno, nepuno radno vrijeme, 

7,5 nast. sati - od 5.9.2016.g.;- Anđelko Puljić, dipl.ekonomist; 

2. PROF. EKONOMSKE GRUPE PREDMETA - određeno, nepuno radno vrijeme, 4 

nast. sata  – od 5.9.2016.g. - Snježana Gretić, dipl.ekonomist; 

3. STRUKOVNI UČITELJ STROJARSTVA- određeno nepuno radno vrijeme, 8 

nast. sati od 5.9.2016.g.  - Senad Becker, ing. strojarstva; 

4. PROF. ELEKTRO GRUPE PREDMETA – određeno, nepuno radno vrijeme, 6 

nast. sati -  od 5.9.2016.g. -Vedrana Orešković, mag.inženjerka elektrotehnike; 

5. PROF. HRVATSKOG JEZIKA I KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE – 

određeno, nepuno radno vrijeme, 7 nast. sati - od 5.9.2016.g. - Kristina Knežević, 

mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti; 

6. PROF. PROMETA I VOŽNJE  - određeno, nepuno radno vrijeme  od 5.9.2016.g.  

–  nestručno 1 nast. sat prometa i vožnje i 2 sata razredništva- Ana Birovljević, prof. 

kineziologije; 

7. PROF. GLAZBENE UMJETNOSTI – određeno, nepuno radno vrijeme, 6 nast. sati 

–  od 5.9.2016.g.  Janja Puljić, mag. glazbene pedagogije; 

8. PROF. PREHRAMBENE GRUPE PREDMETA –određeno, nepuno radno 

vrijeme - 2 nast. sata - od 5.9.2016.g. -Zrinka Ranogajec, dipl.ing.  prehrambene 

tehnologije; 
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9.  PROF. MATEMATIKE I RAČUNALSTVA – određeno, puno radno vrijeme, 22 

nast. sata – od 5. rujna 2016.g. - Nikolina Jakovljević, mag. edukacije matematike i 

informatike; 

10.  PROF. STROJARSKE GRUPE PREDMETA – određeno, nepuno radno vrijeme 

3,5 nast. sata - od 5. rujna 2016.g. - Antun Hudovernik, dipl.ing. strojarstva; 

11.  PROF. GEOGRAFIJE - određeno, puno radno vrijeme, 22 nast. sata – od 5. rujna 

2016.g -zamjena za prof. Martu Božić do izbora kandidata putem natječaja- Mirna 

Strilić, mag. geografije; 

12.  PROF. MATEMATIKE – određeno, nepuno radno vrijeme, 10 nast. sati - od 

5.rujna 2016.g. - Marija Wolf Drozdek, prof. matematike i fizike; 

13.  PROF. PREHRAMBENE GRUPE PREDMETA -određeno, puno radno vrijeme, 

22 nastavna sata – od 5.rujna 2016.g. -zamjena za prof. Mariju Valenčak do izbora 

kandidata putem natječaja - Kristina Vojtek, dipl.ing.prehrambene tehnologije i 

proc. inženjerstva; 

14.  PROF. POVIJESTI I ENGLESKOG JEZIKA  – određeno, nepuno radno vrijeme 

– 12 nast. povijesti (zamjena za Marinu Međurečan, prof. geografije) do izbora 

kandidata putem natječaja i nestručno 6 nast. sati engleskog jezika- od 5.rujna 2016.g. 

– Ivan Kruljac, mag. edukacije povijesti i engleskog jezika i književnosti; 

15. PROF. GEOGRAFIJE - Valentina Šprem, mag.geografije – 10 nast. sati geografije 

– zamjena za prof. Zlatka Kovača koji radi s polovicom punog radnog vremena- 

Valentina Šprem, mag.geografije.  

 

Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi 

O D L  U K U 

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do izbora kandidata putem natječaja, a 

najduže do 60 dana sa sljedećim kandidatima: 

 

 

1. PROF. EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – određeno, nepuno radno vrijeme, 

7,5 nast. sati - od 5.9.2016.g.;- Anđelko Puljić, dipl.ekonomist, od 5.9.2016.g.; 

2. PROF. EKONOMSKE GRUPE PREDMETA - određeno, nepuno radno vrijeme, 4 

nast. sata  – od 5.9.2016.g. - Snježana Gretić, dipl.ekonomist; 

3. STRUKOVNI UČITELJ STROJARSTVA- određeno nepuno radno vrijeme, 8 nast. 

sati od 5.9.2016.g.  - Senad Becker, ing. strojarstva; 

4. PROF. ELEKTRO GRUPE PREDMETA – određeno, nepuno radno vrijeme, 6 nast. 

sati -  od 5.9.2016.g. -Vedrana Orešković, mag.inženjerka elektrotehnike; 

5. PROF. HRVATSKOG JEZIKA I KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE – 

određeno, nepuno radno vrijeme, 7 nast. sati - od 5.9.2016.g. - Kristina Knežević, mag. 

edukacije hrvatskog jezika i književnosti; 

6. PROF. PROMETA I VOŽNJE  - određeno, nepuno radno vrijeme  od 5.9.2016.g.  –  

nestručno 1 nast. sat prometa i vožnje i 2 sata razredništva- Ana Birovljević, prof. 

kineziologije; 

7. PROF. GLAZBENE UMJETNOSTI – određeno, nepuno radno vrijeme, 6 nast. sati 

–  od 5.9.2016.g.  Janja Puljić, mag. glazbene pedagogije; 
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8. PROF. PREHRAMBENE GRUPE PREDMETA –određeno, nepuno radno vrijeme 

- 2 nast. sata - od 5.9.2016.g.  -Zrinka Ranogajec, dipl.ing.  prehrambene tehnologije; 

9. PROF. MATEMATIKE I RAČUNALSTVA – određeno, puno radno vrijeme, 22 

nast. sata – od 5. rujna 2016.g. - Nikolina Jakovljević, mag. edukacije matematike i 

informatike; 

10. PROF. STROJARSKE GRUPE PREDMETA – određeno, nepuno radno vrijeme 

3,5 nast. sata - od 5. rujna 2016.g. - Antun Hudovernik, dipl.ing. strojarstva; 

11. PROF. GEOGRAFIJE - određeno, puno radno vrijeme, 22 nast. sata – od 5. rujna 

2016.g -zamjena za prof. Martu Božić do izbora kandidata putem natječaja- Mirna 

Strilić, mag. geografije; 

12. PROF. MATEMATIKE – određeno, nepuno radno vrijeme, 10 nast. sati - od 5.rujna 

2016.g. - Marija Wolf Drozdek, prof. matematike i fizike; 

13. PROF. PREHRAMBENE GRUPE PREDMETA -određeno, puno radno vrijeme, 

22 nastavna sata – od 5.rujna 2016.g. -zamjena za prof. Mariju Valenčak do izbora 

kandidata putem natječaja - Kristina Vojtek, dipl.ing.prehrambene tehnologije i proc. 

inženjerstva; 

14. PROF. POVIJESTI I ENGLESKOG JEZIKA  – određeno, nepuno radno vrijeme 

– 12 nast. povijesti (zamjena za Marinu Međurečan, prof. geografije) do izbora kandidata 

putem natječaja i nestručno 6 nast. sati engleskog jezika- od 5.rujna 2016.g. – Ivan 

Kruljac, mag. edukacije povijesti i engleskog jezika i književnosti; 

15. PROF. GEOGRAFIJE - Valentina Šprem, mag.geografije – 10 nast. sati geografije 

– zamjena za prof. Zlatka Kovača koji radi s polovicom punog radnog vremena- 

Valentina Šprem, mag.geografije.  

 

 

AD 6. 

 Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Osnivanje učeničke zadruge te daje 

riječ ravnatelju koji objašnjava članovima da bismo željeli osnovati učeničku zadrugu pod 

nazivom ISIDORA, a Školski odbor donosi odluku o osnivanju učeničke zadruge. Ravnatelj 

ističe da do početka rada Zadruge, poslove uprave do izbora Zadružnog odbora obavlja 

Privremeni zadružni odbor koji čine: Anđelko Puljić, predsjednik, Ljiljana Kasapović,član i 

Verica Franjin, član. Između ostalog, ravnatelj navodi zadaće zadružnog odbora, sjedište 

zadruge,  te da ovu odluku moramo dostaviti Hrvatskoj udruzi učeničkog zadrugarstva, 

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te upravnom odjelu za društvene djelatnosti i 

uredu državne uprave u županiji, službi za društvene djelatnosti – odsjeku za prosvjetu i 

kulturu. 

 Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi 

 

O D L  U K U 

o osnivanju učeničke zadruge ISIDORA, sa sjedištem u  Srednjoj školi Isidora 

Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice. 
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AD 7. 

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

koji obavještava članove da nas je posjetila interna revizija te su rekli da će nam dati 

preporuku  za zapošljavanje u računovodstvu kada Marija Davidović koja radi  na 

radnom mjestu knjigovođe u računovodstvu škole, ode u starosnu mirovinu. 

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,15 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 


