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Zapisnik 

 

sa  14. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 15. studenog 2017. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vlasta Šteher, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Darija Salopek 

Žiha,Siniša Nekić, Anamarija Serdar, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: - 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 14. 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. Podnesak pedagoginje, 

4. Razno.- 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 13. sjednice Školskog odbora održane 17. 

listopada 2017. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 13. sjednice Školskog odbora održane 17. 

listopada 2017. godine.  

 

AD 2. 

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

mjesta. Predsjednica daje riječ ravnatelju koji ističe da je bio raspisan natječaj za 

profesora/icu hrvatskog jezika, 15 nastavnih sati na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena 

za prof. hrvatskog jezika, Jelenu Repinc do povratka na rad. 

Ravnatelj predlaže: 

1. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 15 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme do povratka prof. hrvatskog jezika na rad – Kristina Knežević, mag. 

edukacije hrvatskog jezika i književnosti. 

 

Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi sljedeću 

O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 

1.PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 15 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme do povratka prof. hrvatskog jezika na rad – Kristina Knežević, mag. edukacije 

hrvatskog jezika i književnosti. 
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Ravnatelj navodi da je bio raspisan natječaj za računovodstvenog radnika/icu, na 

neodređeno puno radno vrijeme, zamjena za Mariju Davidović, koja je otišla u starosnu 

mirovinu. U šestom mjesecu je bio raspisan natječaj za računovodstvenog radnika ali kako  

nitko nije ispunjavao uvjete natječaja, zasnovan je radni odnos sa kandidatkinjom Rominom 

Javorček najduže do pet mjeseci. Natječaj smo ponovno objavili 31. listopada 2017. godine te 

nam se javilo nekoliko kandidata, ali opet nijedan od njih ne ispunjava uvjete natječaja. 

Ravnatelj je obavio razgovor s nekoliko kandidata. Javio se i jedan kandidat koji se pozvao na 

pravo prednosti pri zapošljavanju invalida i invalidnih osoba ali mu je dokumentacija bila 

nepotpuna. 

Ravnatelj predlaže: 

1. RAČUNOVODSTVENI RADNIK/ICA – određeno, puno radno vrijeme do 

zasnivanja radnog odnosa sa kandidatom putem ponovljenog natječaja, a najduže do 

pet mjeseci–  Romina Javorček, ekonomist. 

 

Ravnatelj ističe da je Romina do sada dobro obavljala posao računovodstvenog 

radnika te je zadovoljan njenim radom. 

 

Gospodin Nekić pita ravnatelja da li ima još kandidata koji su radili na takvoj vrsti 

poslova, da se pročitaju potvrde i preporuke takvih kandidata. 

 Ravnatelj i predsjednica Školskog odbora pročitali su potvrde i preporuke kandidata: 

Ivana Nekić, Kristina Mitter koje su radile na takvoj vrsti poslova. 

 Gospodin Nekić čita članak 14. Pravilnika o radu Srednje škole Isidora Kršnjavoga 

Našice:“ O zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost 

Školskog odbora, a samostalno kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno 

zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana. 

Radi dobivanja prethodne suglasnosti ravnatelj Škole predlaže Školskom odboru 

zasnivanje radnog odnosa s osobom koja ispunjava uvjete natječaja odnosno s drugom 

odgovarajućom osobom ako se na natječaj nije prijavila osoba koja ispunjava uvjete natječaja. 

Ako Školski odbor uskrati suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s 

predloženom osobom, ravnatelj Škole može Školskom odboru predložiti zasnivanje radnog 

odnosa s drugom odgovarajućom osobom, osobito ako postoje i drugi kandidati koji 

ispunjavaju uvjete natječaja i za koje se može predmnijevati da će uspješno obavljati poslove 

za koje je raspisan natječaj.“ 

 Gospodin Nekić pita ravnatelja da li može Školskom odboru preporučiti nekog drugog 

kandidata. 

 Ravnatelj kaže da ne može preporučiti drugog kandidata. 

Nakon rasprave i glasovanja, Školski odbor donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o izostanku prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  na radnom mjestu 

računovodstvenog/e radnika/ce sa 3 glasa „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“   prijedloga ravnatelja, 

Romine Javorček, ekonomist. 

 

 Ravnatelj kaže da će se natječaj za radno mjesto računovodstvenog/e radnika/ce 

ponoviti. 

 



 

3 
 

Ravnatelj ističe da suglasnost za radna mjesta u nastavi još nije stigla te predlaže 

kandidate za radna mjesta u nastavi, dok ne dođe suglasnost Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, odnosno do izbora kandidata putem natječaja, a najduže do 60 dana: 

 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja odnosno do izbora kandidata putem natječaja, 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 – Jelena Čapo, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti;  

2. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 5 nastavnih sati, određeno, nepuno 

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

3. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 4 nastavna sata, 

određeno, nepuno rani vrijeme  – Snježana Gretić, dipl. oec. s položenim pedagoškim 

kompetencijama; 

4. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 14 nastavnih sati,  

određeno, nepuno radno vrijeme – Anđelko Puljić, dipl. oec. s položenim 

pedagoškim kompetencijama; 

5. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I RAČUNALSTVA – 20,5 nastavnih sati, 

određeno, puno radno vrijeme – Nikolina Jakovljević, prof. matematike i računalstva; 

6. PROFESOR/ICA MATEMATIKE – 8 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme – Marija Wolf Drozdek, prof. matematike; 

7. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

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

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama; 

8. PROFESOR/ICA ENGLESKOG I ŠPANJOLSKOG JEZIKA – 21 nastavni sat, 

engleskog jezika i 2 nast. sata španjolskog jezika, određeno, puno radno vrijeme – 

Marija Božićanin, prof.engleskog i španjolskog jezika i književnosti; 

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

određeno, puno radno vrijeme – Ivan Kruljac, mag. edukacije engleskog jezika i 

povijesti; 

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

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme - Jelena Čapo, 

mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti;  

11. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 15 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela 

Glušac, kuharica. 

12. PROFESOR POVIJESTI I GEOGRAFIJE – 22 nastavna sata, određeno, puno 

radno vrijeme, zamjena za Marinu Međurečan, prof. povijesti i geografije – Marko 

Bernatović, mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije. 

13. PROFESOR PROMETA I VOŽNJE – 1 nastavni sat, određeno, nepuno radno 

vrijeme – Ana Birovljević, prof. kineziologije. 

Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi sljedeću 

O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sa sljedećim kandidatima 

na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno do 

zasnivanja radnog odnosa putem natječaja, a najduže do 60 dana: 
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1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 4 nastavna 

sata i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno radno vrijeme 

– Jelena Čapo, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti;  

2. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 5 nastavnih sati, određeno, nepuno 

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

3. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 4 nastavna sata, 

određeno, nepuno rani vrijeme  – Snježana Gretić, dipl. oec. s položenim pedagoškim 

kompetencijama; 

4. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 14 nastavnih sati,  

određeno, nepuno radno vrijeme – Anđelko Puljić, dipl. oec. s položenim pedagoškim 

kompetencijama; 

5. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I RAČUNALSTVA – 20,5 nastavnih sati, 

određeno, puno radno vrijeme – Nikolina Jakovljević, prof. matematike i računalstva; 

6. PROFESOR/ICA MATEMATIKE – 8 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme – Marija Wolf Drozdek, prof. matematike; 

7. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

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

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama; 

8. PROFESOR/ICA ENGLESKOG I ŠPANJOLSKOG JEZIKA – 21 nastavni sat, 

engleskog jezika i 2 nast. sata španjolskog jezika, određeno, puno radno vrijeme – Marija 

Božićanin, prof.engleskog i španjolskog jezika i književnosti; 

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

određeno, puno radno vrijeme – Ivan Kruljac, mag. edukacije engleskog jezika i 

povijesti; 

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

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme - Jelena Čapo, mag. 

edukacije hrvatskog jezika i književnosti;  
11. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 15 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela Glušac, 

kuharica; 

12. PROFESOR POVIJESTI I GEOGRAFIJE – 22 nastavna sata, određeno, puno 

radno vrijeme, zamjena za Marinu Međurečan, prof. povijesti i geografije – Marko 

Bernatović, mag. edukacije hrvatskog jezika i filozofije; 

13. PROFESOR PROMETA I VOŽNJE – 1 nastavni sat, određeno, nepuno radno 

vrijeme – Ana Birovljević, prof. kineziologije. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora navodi treću točku dnevnog reda: Podnesak 

pedagoginje te daje riječ ravnatelju koji ističe da su svi dobili podnesak i priloge pedagoginje 

te ukratko objašnjava o čemu se radi. Kako pedagoginji HZZO nije priznao ozljedu na radu, 

pedagoginja je na sjednici Nastavničkog vijeća iznijela da joj je ravnatelj nanio štetu zbog 

ozljede na radu koju nije dobila te je ravnatelj na Yameru objavio Rješenje HZZO-a da 

nastavnici vide o čemu se radi. Ona sada traži da se stave svi podaci vezani za ozljedu ne 

samo rješenje HZZO-a. Vanjski članovi pitaju ravnatelja da im objasni što je to Yamer i čemu 

on služi. Nakon objašnjenja ravnatelja da je to zatvorena grupa koju čine samo radnici škole i 

putem kojega nastavnici primaju razne obavijesti i popunjavaju evidenciju radnog vremena, 

gđa Šteher navodi da se to nije smjelo objaviti. Članica Školskog odbora Vesna Dudjak pita 

što mi možemo učiniti? Članovi Školskog odbora tvrde da to nije u nadležnosti Školskog 
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odbora već je to stvar zaštite dostojanstva radnice na koje se ona poziva te je to u nadležnosti 

osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika u školi. 

 Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

Zaštita dostojanstva nije u ingerenciji Školskog odbora već radnica zaštitu dostojanstva treba 

tražiti od osobe koja je u Školi ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu 

dostojanstva radnika.  

 

 

AD 4. 

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

obavještava Školski odbor da su radovi za odvodnju u tijeku, jer kad je rađeno igralište nije 

bilo dobro napravljeno, te se sada popravlja. Dana 16.11.2017. godine ravnatelji su pozvani 

na sastanak u Županiju, a 17.11.2017. godine u našu školu dolazi župan Osječko-baranjske 

županije potpisati ugovor o završetku atletske staze. 

U tijeku je natječaj za opremanje poljoprivrednih škola u kojem ćemo sudjelovati mi 

sa partnerom Srednjom školom Donji Miholjac. U projektu Erasmus + 27 učenika će ići na 

obavljanje praktične nastave u Španjolsku i Portugal. 

Najavljene su Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi. 

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. 

 

 


