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Zapisnik 

 

sa  40. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

dana 16. prosinca 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Anamarija Serdar, Siniša Nekić,  Josip Kršan, Katarina Sokol, 

Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Biljana Matijašević, Vesna Dudjak 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 40. 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. Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija 

plana za 2021. i 2022. godinu, 

3. Plan nabave za 2020. godinu, 

4. Prijedlog Pravilnika o video nadzoru, 

5. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, 

6. Prijedlog natječaja za upis uza srednjoškolsko obrazovanje 

odraslih i prekvalifikaciju, 

7. Prijedlog Poslovnika o radu Školskog odbora, 

8. Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta, 

9. Suglasnost Školskog odbora o promjeni kalendara rada za školsku 

2019/2020. godinu, 

10. Razno.- 

 

 

Ravnatelj predlaže dopunu dnevnog reda, Odluka Školskog odbora o umanjenju 

zakupnine za školsku kuhinju za mjesec studeni 2019.g. te predsjednica predlaže sljedeći 

dopunjeni: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija 

plana za 2021. i 2022. godinu, 

3. Plan nabave za 2020. godinu, 

4. Prijedlog Pravilnika o video nadzoru, 

5. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, 

6. Prijedlog natječaja za upis uza srednjoškolsko obrazovanje 

odraslih i prekvalifikaciju, 

7. Prijedlog Poslovnika o radu Školskog odbora, 

8. Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta, 

9. Suglasnost Školskog odbora o promjeni kalendara rada za školsku 

2019/2020. godinu, 
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10. Odluka Školskog odbora o umanjenju zakupnine za školsku 

kuhinju za mjesec studeni 2019.g., 

11. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (5). 

 

AD 1. 

           Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 39. sjednice Školskog odbora održane dana 8. 

studenog 2019. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (5) donosi  

 
O D L U K U 

            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 39. sjednice Školskog odbora održane dana 

8. studenog 2019. godine. 

 

 

AD 2. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Financijski plan 

prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, te daje riječ 

ravnatelju koji iznosi članovima Školskog odbora Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. 

godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu te ističe da Školski odbor bi trebao donijeti 

odluku o usvajanju prijedloga Financijskog plana. Također ističe da će se ukinuti žiro računi 

škola te će sve škole u Osječko –baranjskoj županiji imati jedan žiro račun. Gospodin Nekić 

pita ravnatelja da nije primijetio financijskom u planu osiguranje zgrade škole te da to ne bi 

bilo loše imati. Ravnatelj objašnjava da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo radnike 

škole ali ne i imovinu te da će se raspitati o tome. 

Nakon rasprave, Školski odbor,  većinom glasova (5) donosi  

 

O D L U K U 

o donošenju Prijedloga  Financijskog plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i 

projekcije plana za 2021. i 2022. godinu. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Plan nabave za 2020. godinu. Ravnatelj ističe da je plan nabave napravljen 

u skladu s financijskim planom za 2020. godinu te da se većinom radi o jednostavnoj nabavi  

robe i usluga koja se obavlja putem narudžbenice ili sklapanjem ugovora, a obavlja se tijekom 

godine u skladu sa školskim Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, 

radova i usluga. Županija obavlja javnu nabavu za električnu energiju i plin za školu putem 

okvirnog sporazuma.   

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (5) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Plana nabave za 2020. godinu. 

 

AD 4. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Prijedlog Pravilnika o video nadzoru 

te daje riječ tajnici škole koja iznosi sadržaj ovog Pravilnika koji se donosi u skladu sa Zakonom 

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te Pravilniku o načinu postupanja odgojno-
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obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave 

svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima. Pravilnikom je regulirano prikupljanje, obrada i 

čuvanje osobnih podataka korištenjem sustava video nadzora. Imenovana je i osoba koja je 

ovlaštena osim ravnatelja imati pristup podacima odnosno uvid u sadržaj snimljenim 

materijalima.  

 Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova (5) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o video nadzoru. 

 

 

AD 5. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda:Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanja povjerljive osobe te daje riječ tajnici škole koja ukratko iznosi sadržaj Pravilnika, 

a to su: Sadržaj Pravilnika, nepravilnosti,imenovanje povjerljive osobe, pristanak povjerljive 

osobe, razrješenje povjerljive osobe i prestanak te dužnosti, zamjenik i privremeno imenovana 

osoba, opoziv povjerljive osobe, osiguranje nesmetanog djelovanja, obavijest povjerljivoj 

osobi, zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti, zabrana stavljanja prijavitelja 

nepravilnosti u nepovoljan položaj,dobra vjera prijavitelja nepravilnosti, zabrana zlouporabe 

prijavljivanja nepravilnosti, sadržaj prijave, postupak unutarnjeg prijavljivanja, nepravilnosti 

koje se odnose na proračunska sredstva ili fondove EU, poduzimanje mjera s obzirom na 

karakter nepravilnosti, poduzimanje mjera u vezi s proračunskim sredstvima ili sredstvima 

fondova EU, čuvanje podataka o prijavitelju, zaštita povjerljive osobe, način primanja prijava 

od strane povjerljive osobe, zaštita prijavitelja, objava i dostava Pravilnika.  

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (5) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja 

povjerljive osobe. 

 

AD 6. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću točku dnevnog 

reda: Prijedlog natječaja za upis uza srednjoškolsko obrazovanje odraslih i prekvalifikaciju, 

te daje riječ ravnatelju koji iznosi prijedlog natječaja ističući koja zanimanja, u kojim rokovima 

se mogu upisati odrasli polaznici te što sve moraju pri upisu priložiti.  

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (5) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Natječaja za upis polaznika za srednjoškolsko obrazovanje odraslih i 

prekvalifikaciju. 

AD 7. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda:Prijedlog Poslovnika o radu Školskog 

odbora te daje riječ tajnici koja iznosi odredbe Poslovnika o radu Školskog odbora Srednje 

škole Isidora Kršnjavoga Našice. Novina u Poslovniku je način održavanja sjednica u iznimnim 

ili hitnim slučajevima, sjednice će se moći održati i elektroničkim putem. 

           Predsjednica otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda te nakon rasprave Školski 

odbor većinom glasova (5) donosi  
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O D L U K U 

o donošenju Poslovnika o radu Školskog odbora. 

 

AD 8. 

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

mjesta te daje riječ ravnatelju koji obavještava Školski odbor da još uvijek nismo dobili 

suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za radna mjesta za koja smo je tražili te predlaže 

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja 

ili na drugi propisani način, a najduže do 60 dana za sljedeće radnike: 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 4 

nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno 

radno vrijeme – Kristina Knežević,prof. hrvatskog jezika i književnosti;  

2. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE – 22 nastavna sata, određeno, puno radno vrijeme – Vedrana 

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama; 

3. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 32 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela 

Glušac, slastičarka i kuharica; 

4. PROFESOR/ICA ŠPANJOLSKOG JEZIKA – 4 nastavna sata, određeno, nepuno 

radno vrijeme – Marija Božičanin, prof. engleskog jezika i književnosti i španjolskog 

jezika i književnosti; 

5. PROFESOR/ICA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA – 19 nastavnih sati, 

određeno, nepuno radno vrijeme-zamjena za prof. engleskog i njemačkog jezika na 

bolovanju, a najduže do 23. prosinca 2019. godine – Natalija Barišić Novačić, 

bakalar engleskog jezika i književnosti. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova (5) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja ili na drugi 

propisani način, a najduže do 60 dana za sljedeće radnike: 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 4 

nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno 

radno vrijeme – Kristina Knežević,prof. hrvatskog jezika i književnosti;  

2. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE – 22 nastavna sata, određeno, puno radno vrijeme – Vedrana 

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama; 

3. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 32 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela 

Glušac, slastičarka i kuharica; 

4. PROFESOR/ICA ŠPANJOLSKOG JEZIKA – 4 nastavna sata, određeno, nepuno 

radno vrijeme – Marija Božičanin, prof. engleskog jezika i književnosti i španjolskog 

jezika i književnosti; 

5. PROFESOR/ICA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA – 19 nastavnih sati, 

određeno, nepuno radno vrijeme-zamjena za prof. engleskog i njemačkog jezika na 

bolovanju, a najduže do 23. prosinca 2019. godine – Natalija Barišić Novačić, 

baccalaureus engleskog jezika i književnosti. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova (5) donosi sljedeću 
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AD 9. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora o 

promjeni kalendara rada za školsku 2019/2020. godinu te daje riječ ravnatelju koji ističe da 

smo, zbog štrajka zaposlenika škole, morali promijeniti kalendar rada za šk. god. 2019/2020. 

jer moramo odraditi nadoknade nastavnih sati zbog štrajka. Ravnatelj ističe koje su to promjene 

i kako će se ti sati nadoknaditi maturantima i ostalim učenicima, skraćivanjem zimskih i 

proljetnih praznika, te produžetkom nastavne godine i to najduže do 26. lipnja 20120. godine. 

Plan odrade nastavnih sati poslan je osnivaču i Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova (5) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Izmjena Kalendara rada za šk. godinu 2019/2020. 

 

 

AD 10. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda:Odluka Školskog odbora o umanjenju 

zakupnine za školsku kuhinju za mjesec studeni 2019.g. te daje riječ ravnatelju koji navodi da 

je primio zamolbu Davora Bodiša koji je zakupio prostor školske kuhinje za umanjenjem 

zakupnine zbog smanjenja zarade u listopadu i studenom ove godine jer se zbog štrajka nije 

održavala nastava, par dana u listopadu te većinu mjeseca studenog. Mjesečna zakupnina iznosi 

5.001,00 kn, a prijedlog ravnatelja je da se ona smanji za 2.500,00 kn. 

Predsjednica je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda te nakon rasprave, Školski 

odbor, većinom glasova (5) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o umanjenju iznosa zakupnine od 2.500,00 kn za mjesec studeni odnosno zakupnik je 

dužan platiti zakupninu u iznosu od 2.501,00 kn za mjesec studeni zbog štrajka zaposlenika 

škole. 

 

AD 11. 

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

koji obavještava članove da o događajima u školi tijekom proteklog mjeseca te ih obavještava 

da smo se javili na natječaj i dobili donaciju iz zaklade Marin Čilić u iznosu od 50.000,00 kn 

za opremanje praktikuma fizike. Na dodjelu je išla i učenica koja je sudjelovala na državnom 

natjecanju iz fizike. Ravnatelj poziva članove Školskog odbora na božićni domjenak koji će se 

održati u školi, u petak, 20. prosinca 2019. godine.  

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,40 sati. 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 


