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Zapisnik 

 

 

 sa  2. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

24. travnja 2017. godine u knjižnici škole, s početkom u 19,30 sati.  

 

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Vlasta Šteher, Vlatka Zahirović, 

Ana Magaš, Dražen Brkić, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: - 

 

Predsjednica Školskog odbora, Tomislava Špehar otvara 2. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja novi sastav Školskog odbora, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima 

Školskog odbora iz reda osnivača, 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

3. Otvaranje prijava kandidata na natječaj za ravnatelja Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice, 

4. Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta u školi,  

5. Razno.- 

 

AD 1. 

           Predsjednica Školskog odbora obavještava članove da je Župan Osječko-baranjske 

županije donio 13. travnja 2017. godine rješenje o imenovanju  članova Školskog odbora 

Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice. 

           Za članove Školskog odbora imenovani su kao predstavnici osnivača: 

1. Dražen Brkić, 

2. Ana Magaš i 

3. Vlatka Zahirović. 

 

          Članovi se imenuju na vrijeme od četiri godine, a mandat članova Školskog odbora teče 

od dana konstituiranja Školskog odbora. 

          Predsjednica pozdravlja nove članove i želi im uspjeh u daljnjem radu. 

 

             

AD 2. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora 

održane 11. travnja  2017. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 

O D L U K U 

            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog 

odbora održane 11. travnja  2017. godine. 
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AD 3. 

            Predsjednica Školskog odbora,  Tomislava Špehar, navodi sljedeću točku dnevnog 

reda: Otvaranje prijava kandidata na natječaj za ravnatelja Srednje škole Isidora Kršnjavoga 

Našice. Članovi Školskog odbora su dobili tekst natječaja koji je objavljen u Glasu Slavonije 

5. travnja 2017. godine koji je usklađen s uvjetima propisanim Zakonom o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice.  

            Za ravnatelja/ravnateljicu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće 

uvjete: 

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog 

suradnika u školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:  

a) sveučilišni diplomski studij  

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  

c) specijalistički diplomski stručni studij, 

- najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školi ili drugoj ustanovi u sustavu 

obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega 

najmanje pet (5) godina na poslovima obrazovanja u školskoj ustanovi, 

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi. 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od 5 godina. 

Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj 

preslici: 

1. Diplomu ili drugu valjanu javnu ispravu o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme 

2. Domovnicu 

3. Potvrdu o stečenom radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama 

4. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko   

    osiguranje 

5. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja  

    prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

6. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama ako ih je kandidat bio dužan steći 

7. Uvjerenje o nepostojanju zakonskih zabrana iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju  

    u osnovnoj i srednjoj školi za obavljanje dužnosti ravnatelja, ne starije od 30 dana 

8. Životopis. 

 

Na natječaj se imaju pravo javiti osoba oba spola pod ravnopravnim uvjetima. 

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: 

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31500 Našice, s 

naznakom: 

„Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice – ne otvarati.“ 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 45 dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

Predsjednica utvrđuje da su na natječaj pristigle tri prijave u zatvorenim omotnicama u roku 

za podnošenje prijava na natječaj. 

Predsjednica otvara prijave te članovi utvrđuju da li kandidati ispunjavaju sve uvjete i da li im 

je dokumentacija potpuna, te pita članove Školskog odbora da li žele da se osim dokumenata 

koje su priložili čita i životopis kandidata, što članovi Školskog odbora nisu zahtijevali. 

Kandidati su sljedeći: 

 

           1. SLAĐANA MIHALJ, prof. tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj školi Isidora  

      Kršnjavoga Našice, 
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        –  diploma ovjerena od strane javnog bilježnika, prof. fizičke  

             kulture, 

      - domovnica – original, 

      - potvrda o stečenom radnom stažu u odgojno-obrazovnim 

                                                      ustanovama, 10 godina – original,  

           - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  

        Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - original, 

      - potvrda o položenom stručnom ispitu – original, 

           - uvjerenje o nepostojanju zakonskih zabrana iz članka 106.   

              Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - 

                                                      original, 

           - prijava i životopis. 

          Prijava na natječaj pristigla dana 12.travnja 2017. godine. 

 

 

           2. ŽELJKO  FILJAK     – diploma ovjerena od strane javnog bilježnika-diplomirani  

        inženjer elektrotehnike, 

      - domovnica – original, 

      - potvrda o stečenom radnom stažu u odgojno-obrazovnim 

                                                      ustanovama, 27,5 godina u Srednjoj školi Isidora 

             Kršnjavoga Našice – original, 

           - potvrda o podacima evidentiranim u  

        matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko  

            osiguranje - original, 

     - potvrda da je kandidat oslobođen polaganja stručnog ispita –  

            prema članku 157. - original, 

          - uvjerenje o završenom programu uvođenja u odgojno- 

       obrazovni rad – original, 

          - uvjerenje o nepostojanju zakonskih zabrana iz članka 106.   

              Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -, 

                                                     original, 

      - potvrda o dopunsko pedagoško-psihološkom obrazovanju- 

             original, 

           - prijava i životopis. 

          Prijava na natječaj pristigla dana 10.travnja 2017. godine. 

 

 

         3. SANJA OLBINA-BORIĆ - diploma ovjerena od strane javnog bilježnika – prof.  

   psihologije, 

      - domovnica – original, 

      - potvrda o stečenom radnom stažu u odgojno-obrazovnim 

                                                      ustanovama, 15,5 godina staža u Srednjoj školi Isidora  

             Kršnjavoga Našice, stručna suradnica, psihologinja, 

           - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  

        Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - original, 

      - potvrda o položenom stručnom ispitu – original, 

           - uvjerenje o nepostojanju zakonskih zabrana iz članka 106.   

              Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -, 

                                                      original, 

           - prijava i životopis, 
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                 - certifikati o dodatnom obrazovanju (Napredno marketinško  

             planiranje, osnove menadžerskog računovodstva, general 

        Management program, ECDL, Potvrda Hrvatskog udruženje        

                  za bihevioralno-kognitivne terapije, 

                                                   - odluka o imenovanju Voditelja MŽSV. 

        Prijava na natječaj pristigla dana 11.travnja 2017. godine. 

 

Školski odbor utvrđuje da svi kandidati koji su se prijavili na natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice ispunjavaju uvjete natječaja, da je tražena dokumentacija dostavljena u roku 

navedenom u natječaju te donosi  

 

IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA IZBOR RAVNATELJA: 

1. Filjak, Željko 

    2. Mihalj, Slađana 

          3. Olbina-Borić Sanja. 

 

Nakon sjednice Školskog odbora na kojoj je utvrđena izborna lista kandidata za izbor 

ravnatelja, abecednim redom, održat će se sjednice Skupa radnika, Nastavničkog vijeća i 

Vijeća roditelja na kojima će se održati tajno glasovanje i donošenje pisanog zaključka koji će 

se dostaviti Školskom odboru.  

 

AD 4. 

Predsjednica Školskog odbora,  Tomislava Špehar, navodi sljedeću točku dnevnog reda: 

Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta u školi te daje riječ ravnatelju koji ističe da je 

dana 3. travnja 2017. godine objavljen natječaj za radna mjesta u nastavi te navodi prijedloge 

kandidata za sljedeća radna mjesta: 

1. PROFESOR/ICA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE (prof. povijesti umjetnosti, 

dipl. povjesničar umjetnosti) – 2 nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog radnog 

vremena na određeno, nepuno radno vrijeme do kraja nastavne godine zbog 

nestručno zastupljene nastave– Kristina Knežević, prof.;  

2. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 3 nastavna sata i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g. 

–Kristina Knežević, prof.; 

3. PROFESOR/ICA PROMETA I VOŽNJE – 1 nastavni sat i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do kraja nastavne godine 

zbog nestručno zastupljene nastave  – Ana Birovljević, prof. tjelesne i zdravstvene 

kulture; 

4. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I RAČUNALSTVA – 22 nastavna sata, 

određeno, puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g.  – Nikolina Jakovljević, prof. 

matematike i informatike; 

5. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE – 6 nastavnih sati i pripadajuća količina ukupnog radnog 

vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g.  – Vedrana 

Orešković, magistra elektrotehnike; 

6. PROFESOR/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 4 nastavna sata i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g. 

– preko norme; 

7. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 6 nastavnih sati i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g. 
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– Ivan Kruljac, mag. edukacije povijesti i mag. engleskog jezika s položenim 

pedagoškim kompetencijama; 

8. PROFESOR/ICA GLAZBENE UMJETNOSTI – 6 nastavnih sati i pripadajuća 

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do kraja 

nastavne godine zbog nestručno zastupljene nastave– Kristina Knežević, prof.;  

9.  PROFESOR/ICA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA – 21 nastavni sat, 

određeno, puno radno vrijeme do povratka prof. engleskog i njemačkog jezika s 

bolovanja odnosno s roditeljskog dopusta prof. Vedrane Ćosić – MIA  ŠTRBENAC, 

prof. engleskog i njemačkog jezika od 2. svibnja 2017. godine; 

10. PROFESOR/ICA BIOLOGIJE I KEMIJE – 5 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme do 31. kolovoza 2017.g.  - DANIJEL  PERKOVIĆ, prof. biologije i kemije. 

 

Nakon rasprave o kandidatima, Školski odbor jednoglasno donosi 

O D L U K U  

o suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa sljedećim kandidatima natječaja objavljenog 3. 

travnja 2017. godine:  

1. PROFESOR/ICA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE (prof. povijesti umjetnosti, 

dipl. povjesničar umjetnosti) – 2 nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog radnog 

vremena na određeno, nepuno radno vrijeme do kraja nastavne godine zbog nestručno 

zastupljene nastave– Kristina Knežević, mag. edukacije hrvatskog jezika;  

2. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 3 nastavna sata i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g. –

Kristina Knežević, mag. edukacije hrvatskog jezika;  

3. PROFESOR/ICA PROMETA I VOŽNJE – 1 nastavni sat i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do kraja nastavne godine 

zbog nestručno zastupljene nastave – Ana Birovljević, prof. kineziologije; 

4. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I RAČUNALSTVA – 22 nastavna sata, određeno, 

puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g.  – Nikolina Jakovljević, prof. matematike i 

informatike; 

5. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE – 6 nastavnih sati i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, 

određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g.  – Vedrana Orešković, mag. 

inženjerka elektrotehnike; 

6. PROFESOR/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 4 nastavna sata i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g. – 

preko norme jer se nitko nije javio na natječaj; 

7. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 6 nastavnih sati i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.g. – 

Ivan Kruljac, magistar edukacije povijesti i mag. engleskog jezika s položenim 

pedagoškim kompetencijama; 
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8. PROFESOR/ICA GLAZBENE UMJETNOSTI – 6 nastavnih sati i pripadajuća 

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do kraja nastavne 

godine zbog nestručno zastupljene nastave– Kristina Knežević, mag. edukacije 

hrvatskog jezika;  

9. PROFESOR/ICA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA – 21 nastavni sat, 

određeno, puno radno vrijeme do povratka prof. engleskog i njemačkog jezika s 

bolovanja Martine Jantoš odnosno s roditeljskog dopusta prof. Vedrane Ćosić – MIA  

ŠTRBENAC, prof. engleskog i njemačkog jezika od 2. svibnja 2017. godine; 

10. PROFESOR/ICA BIOLOGIJE I KEMIJE – 5 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme do 31. kolovoza 2017.g.  - DANIJEL  PERKOVIĆ, prof. biologije i kemije. 

 

AD 5. 

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

ističe da 28. travnja 2017. godine će se u školi održati Dan otvorenih vrata te poziva sve 

članove Školskog odbora da dođu u školu. U srijedu, 26.04.2017. godine u 17,00 sati će se 

održati predavanje Gorana Milića u našoj školi koje je otvoreno za javnost, a u petak, 

28.04.2017.godine u 17,00 sati će biti održano predavanje Vladimira Para. 

          Kako više nije bilo pitanja, ni prijedloga sjednica je zaključena u 20,10 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                       PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 
 


