
1 
 

Zapisnik 

 

sa  37. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 18.rujna 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Anamarija Serdar, Katarina Sokol,  Josip Kršan, Vesna Dudjak,  

Siniša Nekić, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Biljana Matijašević 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 37. 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.   Javni natječaj za davanje u zakup školskog prostora,  

3.   Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (6). 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 36. sjednice Školskog odbora održane 28. 

kolovoza  2019. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (6) donosi  

 
O D L U K U 

           o usvajanju zapisnika sa 36. sjednice Školskog odbora održane dana 28. kolovoza  

2019. godine. 

 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Javni natječaj za davanje u zakup 

školskog prostora te daje riječ ravnatelju koji pojašnjava članovima sadržaj natječaja za 

davanje u zakup školskog prostora te ističe da će natječaj biti objavljen 19. rujna 2019. godine 

za termine koji su ostali slobodni, a to su srijeda od 19,30 -21,30 sati te petak od 20,30 -21,30.  

Ravnatelj iznosi prijedlog teksta natječaja: 

 

J A V N I     N A T J E Č A J   

za davanje u zakup školskog prostora 

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (u daljnjem tekstu:Škola) daje u zakup slijedeći 

prostor na adresi sjedišta: 

a) Sportska dvorana 

1. Predmet natječaja je zakup sportske dvorane; 
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2. Dvorana se daje u zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj 

mogu izvoditi; 

3. Školska dvorana se iznajmljuje na vrijeme od 1. listopada 2019. godine do 12. 

lipnja 2020.g. u vremenu kada je prostor slobodan, odnosno, kada ga ne koristi 

škola i ŠSD. Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme kolektivnih godišnjih odmora, 

državnih praznika i blagdana kada Škola ne radi. 

4. Dvorana se daje u zakup radnim danima, srijedom od 19.30 do 21.30 sati i 

petkom od 20,30 do 21,30 sati. Ponuditelj je obvezan navesti željeni termin te 

broj sati korištenja. Raspored korištenja napravit će Škola. 

5. Cijena zakupa: 

- sportska dvorana, za vanjske korisnike (rekreacija) 200,00 kn/h 

- sportska dvorana, za sportske klubove za mlađe uzrasne kategorije odnosno 

udruge koje rade s djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta 70,00 

kn/h 

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

150,00 kn/h  

6. Sportski klubovi u ponudi trebaju dostaviti temeljni akt o osnivanju kojim 

dokazuju svoj status sportskog kluba, pravila i dokaz da se nalaze u sustavu 

natjecanja. 

b) Klasične učionice za nastavu stranih jezika i ostalu teorijsku nastavu 20,00 kn/h 

c) Informatičke učionice i oprema 200,00 kn/h. 

 

Ponude mogu dostaviti sve fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

Rok trajanja zakupa školske dvorane traje od 1. listopada 2019. godine do 12. lipnja 2020. 

godine, a za ostali prostor zakup traje prema potrebi, tijekom nastavne 2019/2020. godine, a 

najduže do 12. lipnja 2020. godine. 

Pisana ponuda za zakup mora sadržavati: 

- Naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe 

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

kontakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u zakupljenom prostoru. 

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

„Za natječaj. Ne otvarati – ponuda za zakup školskog prostora“. Ponude će se otvarati u 

školskoj knjižnici Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice dana  27. rujna 2019. godine u 

12,00 sati. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja 

sadrži i najviši iznos zakupnine. 

O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni. 

Zakašnjele, nečitke, nepotpune, ponude koje ne odgovaraju uvjetima javnog natječaja, ponude 

s ponuđenim iznosom manjim od početne cijene te  ponude ponuditelja koji imaju dugovanja 

prema Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice  neće se razmatrati. Povjerenstvo za izbor 

ponuda zadržava pravo odbiti svaku pristiglu ponudu bez obveze prema ponuditeljima i 

dodatnih obrazloženja. 

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

mogu javiti na telefon 031/613-202. 

 

Školski odbor nakon rasprave, većinom glasova (6) donosi sljedeću 
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O D L U K U 

o objavljivanju javnog natječaja za zakup školskog prostora Srednje škole Isidora Kršnjavoga 

Našice prema predloženom tekstu javnog natječaja na web stranici škole i oglasnoj ploči škole 

19. rujna 2019. godine. 

AD 3. 

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

obavještava članove da jedno dijete za kojeg smo tražili pomoćnika u nastavi ga nije dobilo, 

na što mi ne možemo utjecati. 

Na temelju Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u 

Republici Hrvatskoj za šk. god. 2019/2020. sredstvima iz državnog proračuna Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ broj 69/2019) dobili smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja 

novčana sredstva za kupnju obveznih udžbenika za srednju školu za učenike koji su članovi 

kućanstva koje je do 31. kolovoza 2019. godine utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne 

naknade. 

U petak, 20. rujna 2019. godine obilježavamo „Kretanjem do zdravlja“, u kojem 

sudjeluju svi učenici i nastavnici naše škole, a nakon šetnje će se održati nogometna utakmica. 

 

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. 

 

 

 

 


