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Zapisnik 

 

sa  17. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 30. siječnja 2018. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vlasta Šteher, Josip Kršan, Vesna Dudjak, Siniša Nekić, 

Anamarija Serdar, Marija Božić, voditeljica računovodstva, Željko Filjak, ravnatelj i 

Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Darija Salopek Žiha 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 17. 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. Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu, 

3. Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

4. Suglasnost Školskog odbora za radno mjesto u nastavi, 

5. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom (6) glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 16. sjednice Školskog odbora održane 15. 

siječnja 2018. godine. 

Nakon rasprave, Školski većinom (6) glasova donosi  

 

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. sjednice Školskog odbora održane 15. 

siječnja 2018. godine.  

 

AD 2. 

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

rashodima za 2017. godinu te daje riječ voditeljici računovodstva, Mariji Božić koja je 

iznijela sve stavke godišnjeg izvještaja članovima Školskog odbora. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom (5) glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donosi 

 

O D L U K U 

 Donosi se Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu. 

 

AD 3. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Prijedlog izmjene Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji se tiče 

radnog mjesta računovodstvenog radnika.  Ravnatelj ističe da bismo izmijenili Pravilnik 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji se tiče 



 

2 
 

članka 35. podnaslov F) RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKI POSLOVI, točka 3. da se 

iza riječi :“(MS Office)“ dodaju se riječi:“ i najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima 

računovodstva“  jer je prije bilo najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima 

proračunskog računovodstva. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom (5) glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje 

škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 4. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za radno 

mjesto u nastavi te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava Školski odbor da je 18. siječnja 

2018. godine bio raspisan natječaj za radno mjesto profesora/ice engleskog jezika, 10 

nastavnih sati, zamjena za prof. engleskog jezika Vedranu Ćosić koja koristi pravo na rad s 

polovicom punog radnog vremena do njenog povratka  na rad. 

Na natječaj su se javila dva kandidata koja udovoljavaju uvjetima natječaja, podnijeli su 

potpunu dokumentaciju u roku. 

Ravnatelj iznosi prijedlog: 

1.  PROFESOR/ICA  ENGLESKOG JEZIKA –  10 sati tjedne norme neposrednog rada, 

odnosno, za 19 sati ukupne tjedne obveze na ODREĐENO vrijeme zbog korištenja prava na 

rad s polovinom ukupnog tjednog radnog vremena– zamjena za prof. engleskog jezika i 

književnosti i njemačkog jezika do povratka na rad – IVAN  KRULJAC, magistar engleskog 

jezika i književnosti i magistar povijesti sa položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-

metodičkom izobrazbom. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (6) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 

1.  PROFESOR/ICA  ENGLESKOG JEZIKA –  10 sati tjedne norme neposrednog rada, 

odnosno, za 19 sati ukupne tjedne obveze na ODREĐENO vrijeme zbog korištenja prava na 

rad s polovinom ukupnog tjednog radnog vremena– zamjena za prof. engleskog jezika i 

književnosti i njemačkog jezika do povratka na rad – IVAN  KRULJAC, magistar engleskog 

jezika i književnosti i magistar povijesti sa položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-

metodičkom izobrazbom. 

 

AD 5. 

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

obavještava Školski odbor da 27 učenika odlazi 2.2.2018. godine na obavljanje praktične 

nastave u Španjolsku i Portugal u projektu Erasmus +. Preko ljeta bi trebala ići energetska 

obnova škole.  Atletska staza na školskom igralištu bi trebala biti gotova ove godine. 

Nekoliko učionica je potrebno još premazati lakom. Ravnatelj obavještava Školski odbor da 

smo izašli iz sustava PDV-a.   

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,30 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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