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Zapisnik 

 

sa  26. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

odrţane dana 15. listopada 2018. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Darija Salopek-Ţiha, Anamarija Serdar, Vesna Dudjak, Siniša 

Nekić,  Josip Kršan,Ţeljko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni:  Katarina Sokol 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 26. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrĎuje kvorum te predlaţe sljedeći: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

  2.    Javni natječaj za davanje u najam školske kuhinje, 

  3.    Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 25. sjednice Školskog odbora odrţane 27. rujna 

2018. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 25. sjednice Školskog odbora odrţane 27. 

rujna 2018. godine. 

 

AD 2. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Javni natječaj za davanje u najam školske kuhinje te daje riječ 

ravnatelju koji ističe da je  ventilacija u školskoj kuhinji u redu te daje prijedlog Javnog 

natječaja za davanje u najam školske kuhinje: 

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

na temelju odluke Školskog odbora od 29. kolovoza 2018.godine  i odluke Školskog odbora 

od 15. listopada 2018.godine, dana 16. listopada  2018.g. objavljuje:   

 J A V N I    N A T J E Č A J  

za davanje u najam školskog prostora 

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice daje u najam slijedeći prostor na adresi sjedišta: 
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a) Prostor školske kuhinje za pripremu i šaltersku prodaju hrane i hladnih bezalkoholnih 

napitaka:  

1. Poslovni prostor se iznajmljuje na vrijeme od 2. 11. 2018.g. do 30.06. 2019.g.; 

2. Početna cijena najma poslovnog prostora iznosi 4.000,00 kuna mjesečno; 

3. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog 

natječaja sadrţi i najviši iznos najamnine; 

4. Ponuda za najam poslovnog prostora mora sadrţavati potrebne dozvole za rad i predloţeni 

asortiman proizvoda sa cjenikom; 

5. Ponuditelj je duţan dostaviti izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci za pravne 

osobe, presliku obrtnice za obrtnike ovjerenu od javnog biljeţnika, izvornik potvrde porezne 

uprave o podmirenim dugovanjima ne stariji od 30 dana. 

 

Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe. 

Ponuda za zakup mora sadrţavati naziv, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe 

odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB i tel. kontakt 

osobe i ostalu dokumentaciju navedenu pod točkom 4. i 5.  

Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za 

natječaj. Ne otvarati – ponuda za najam školske kuhinje“ Ponude će se otvarati u Školskoj 

knjiţnici Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice dana 25. listopada 2018. godine u 11,00 

sati. 
O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni. 

Ponude s nepotpunom dokumentacijom, nepravovremene ponude, ponude koje ne odgovaraju 

uvjetima javnog natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja  neće se razmatrati. 

Povjerenstvo za izbor ponuda zadrţava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema 

ponuditeljima. 

Za sve potrebne informacije o predmetu natječaja i za razgledavanje prostora zainteresirani se 

mogu javiti na telefon 031/613-202. 

Nakon glasovanja, Školski odbor većinom glasova donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

objavljivanju javnog natječaja za najam školskog prostora Srednje škole Isidora 

Kršnjavoga Našice prema predloţenom tekstu javnog natječaja na web stranici škole i 

oglasnoj ploči škole. 

AD 3. 

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

koji obavještava članove da je energetska obnova zgrade u tijeku te koji se radovi još moraju 

obaviti, ostala je zamjena stolarije i krovišta. U petak, 26.10.2018.g. i subotu, 27.10.2018.g. u 

Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice je stručni skup „Školstvo našičkog kraja“ s 

početkom u 12,30 sati te je ravnatelj pozvao članove Školskog odbora na skup. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,00 sati. 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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