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Zapisnik 

 

sa  51. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

dana 4. studenog 2020. godine u zbornici škole, s početkom u 19,15 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vesna Dudjak, Siniša Nekić,  Josip Kršan, Katarina Sokol, 

Anamarija Serdar, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Biljana Matijašević 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 51. 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. Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta, 

3. Pravilnik o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice, 

4. Pravilnik o radu, 

5. Pravilnik o obrazovanju odraslih, 

6. Razno.- 

 

Dnevni red je većinom glasova usvojen. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 50. sjednice Školskog odbora održane  7. 

listopada 2020. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 
O D L U K U 

            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 50. sjednice Školskog odbora održane 7. 

listopada 2020. godine. 

 

AD 2. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost 

Školskog odbora za radna mjesta te daje riječ ravnatelju koji ističe da nam je potrebna 

suglasnost Školskog odbora za radna mjesta za koja je završen natječajni postupak: to su 

zamjene i dva radna mjesta na neodređeno radno vrijeme, zbog odlaska nastavnika u starosnu 

mirovinu. Imamo radna mjesta za koja je potrebna suglasnost, dok se ne provede natječajni 

postupak temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Sukladno članku 114. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 

7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) temeljem natječaja objavljenog dana 8.10.2020. godine za radna 

mjesta, ravnatelj iznosi sljedeće prijedloge za zasnivanje radnog odnosa sa sljedećim 

kandidatima: 

1.STRUKOVNI UČITELJ U ZANIMANJU SOBOSLIKAR-LIČILAC (majstor 

soboslikar-ličilac) - 28 nastavnih sati, na neodređeno, puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica- 

mjesto rada: Našice- DINKO  KASELJ – majstor soboslikar-ličilac; 

2. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 17 nastavnih sati, neodređeno, nepuno 
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radno vrijeme, 32,5 sati tjedno - 1 izvršiteljica - mjesto rada: Našice - MARIJA  BOŽIČANIN, 

profesorica engleskog i španjolskog jezika i književnosti; 

3. PROFESOR/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - l0 nastavnih 

sati na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno - zamjena za profesoricu tjelesne i 

zdravstvene kulture do povratka na rad- 1 izvršitelj - mjesto rada: Našice – IVAN  ŠKILJIĆ, 

mag. kineziologije u edukaciji i nogometu; 

4. PROFESOR/ICA GEOGRAFIJE - 11 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno- 1 izvršiteljica - mjesto rada: Našice – MIRELA OREŠKI – 

profesorica hrvatskog jezika i književnosti i profesorica filozofije – do zasnivanja radnog 

odnosa putem ponovljenog natječaja, a najduže do pet mjeseci zbog nestručno zastupljene 

nastave. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa sa sljedećim kandidatima: 

1.STRUKOVNI UČITELJ U ZANIMANJU SOBOSLIKAR-LIČILAC (majstor 

soboslikar-ličilac) - 28 nastavnih sati, na neodređeno, puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica- 

mjesto rada: Našice- DINKO  KASELJ – majstor soboslikar-ličilac; 

2. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 17 nastavnih sati, neodređeno, nepuno 

radno vrijeme, 32,5 sati tjedno - 1 izvršiteljica - mjesto rada: Našice - MARIJA  BOŽIČANIN, 

profesorica engleskog i španjolskog jezika i književnosti; 

3. PROFESOR/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - l0 nastavnih 

sati na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno - zamjena za profesoricu tjelesne i 

zdravstvene kulture do povratka na rad- 1 izvršitelj - mjesto rada: Našice – IVAN  ŠKILJIĆ, 

mag. kineziologije u edukaciji i nogometu; 

4. PROFESOR/ICA GEOGRAFIJE - 11 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno, 1 izvršiteljica - mjesto rada: Našice – MIRELA OREŠKI – profesorica 

hrvatskog jezika i književnosti i profesorica filozofije – do zasnivanja radnog odnosa putem 

ponovljenog natječaja, a najduže do pet mjeseci zbog nestručno zastupljene nastave. 

 

Sukladno članku 114. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 

7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) temeljem natječaja objavljenog dana 12.10.2020. godine za radno 

mjesto: PROFESOR/ICA STROJARSKE  GRUPE PREDMETA (Mag. ili dipl.ing. 

strojarstva)  – 14 nastavnih sati, na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, do 

povratka profesorice strukovnih predmeta iz područja strojarstva na rad, predlažem zasnivanje 

radnog odnosa sa sljedećim kandidatom:  

1. PROFESOR/ICA STROJARSKE  GRUPE PREDMETA (Mag. ili dipl.ing. 

strojarstva)  – 14 nastavnih sati, na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, do 

povratka profesorice strukovnih predmeta iz područja strojarstva na rad-1 izvršitelj - mjesto 

rada: Našice – VLADO  KARAKAŠ, diplomirani inženjer strojarstva. 

 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa sa sljedećim kandidatom:  

PROFESOR/ICA STROJARSKE  GRUPE PREDMETA (Mag. ili dipl.ing. strojarstva)  

– 14 nastavnih sati, na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, do povratka profesorice 
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strukovnih predmeta iz područja strojarstva na rad-1 izvršitelj - mjesto rada: Našice – VLADO  

KARAKAŠ, diplomirani inženjer strojarstva. 

Predlažem zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne 

trpi odgodu, a najduže do 60 dana sa sljedećim kandidatima:  

 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 4 

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

radno vrijeme – Kristina Knežević, profesorica hrvatskog jezika i književnosti; 

2. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE – 21 nastavni sat, određeno, puno radno vrijeme – Vedrana 

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama; 

3. PROFESOR/ICA ŠPANJOLSKOG JEZIKA – 4 nastavna sata i pripadajuća 

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme – Marija 

Božičanin, profesorica engleskog jezika i prof. španjolskog jezika; 

4. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 17 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme – Valerija 

Domiter, slastičarka; 

5. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA – 9 nastavnih sati, 

određeno, nepuno radno vrijeme – Snježana Bajer, dipl.inženjer poljoprivrede, 

stočarski smjer; 

6. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA – 11 nastavnih 

sati, određeno, nepuno radno vrijeme + 2 sata pripravništva – Emina Bajt Galić, 

magistra inženjerka agroekonomike; 

7. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE I RAČUNALSTVA – 19 nastavnih sati + 2 sata 

pripravništva, određeno, puno radno vrijeme – Franjo  Jusup, magistar inženjer 

računarstva; 

8. PROFESOR/ICA RAČUNALSTVA I INFORMATIKE – 9 nastavnih sati, 

određeno, nepuno radno vrijeme – Ivan Štefelić, sveučilišni prvostupnik inženjer 

elektrotehnike i informacijske tehnologije – bez odgovarajuće vrste obrazovanja. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Pravilnik o stjecanju 

i  korištenju vlastitih prihoda Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice te daje riječ tajnici škole 

koja navodi da smo temeljem Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih 

korisnika Osječko-baranjske županije koji je donio župan Osječko-baranjski bili dužni donijeti 

akt o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda te iznosi sadržaj Pravilnika o stjecanju i  korištenju 

vlastitih prihoda Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice kojim se regulira način stjecanja i 

korištenja prihoda ostvarenih iz vlastitih prihoda škole (prihodi od rada školske radionice, 

učeničkog servisa, obrazovanja odraslih polaznika, prodaje vlastitih proizvoda i učeničke 

zadruge, potvrda, duplikata/prijepisa svjedodžbi, prodaje kratkotrajne i dugotrajne imovine i 

dr.) te način njihova korištenja. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o stjecanju i  korištenju vlastitih prihoda Srednje škole Isidora 

Kršnjavoga Našice. 

  
 

 



4 
 

AD 4. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Pravilnik o radu te daje riječ tajnici škole koja upoznaje članove sa 

sadržajem Pravilnika o radu koji je napravljen na temelju Zakona o radu („NN“ broj 

93/14.,127/17. i 98/19.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne 

novine», broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 

7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.) i Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice.  

Pravilnikom o radu uređuju se uvjeti rada, sklapanje i prestanak ugovora o radu, prava 

i obveze Škole i radnika, plaće i ostala materijalna prava radnika, zaštita prava iz radnog odnosa, 

postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u školi. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o radu. 

 

AD 5. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Pravilnik o srednjoškolskom 

obrazovanju odraslih te daje riječ tajnici škole koja ističe da je Pravilnik napravljen u skladu sa 

Zakonom o obrazovanju odraslih („NN“ broj 17/07.,107/07. i 24/10.) te sadrži odredbe kojima 

se uređuje upis u programe srednjoškolskog obrazovanja, početak i trajanje programa, praćenje 

i ocjenjivanje uspjeha, prijelaz u viši razred, utvrđivanje i polaganje razlikovnih i dopunskih 

ispita, dokumentacija koju je škola obvezna voditi za polaznike srednjoškolskog obrazovanja 

odraslih.  

Naša škola provodi konzultativno-instruktivni oblik, a to znači da polaznici koji se upišu 

u određeni program, nemaju nastavu, već prijavljuju ispite putem prijavnice te ih polažu pred 

predmetnim nastavnicima, s kojima održavaju konzultacije tijekom doškolovanja odnosno 

prekvalifikacije. 

 Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih. 

 

 

AD 6. 

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

obavještava članove da smo raspisali natječaj za radno mjesto defektologa – mjera 

pripravništva. Ravnatelj navodi što još sve u školi treba zamijeniti i kupiti novo (tv umjesto 

projektora, računala, specijalizirana oprema za nastavu poljoprivredne i elektro struke). Tražili 

smo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodatna dva radna mjesta spremačice 

zbog poštivanja epidemioloških mjera, ali nismo dobili.  

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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