
Zapisnik 

 

sa  17. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

dana 26. siječnja 2015. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 18,45 sati.  

 

Prisutni: Anđelko Cvijetović, Lidija Lovrić, Josip Kršan, Ljiljana Blažević, Željko Filjak, ravnatelj 

i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Dražen Dasović, Dražen Brkić 

 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 17. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći izmijenjeni i dopunjeni: 

 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Plan javne nabave za 2015. godinu, 

3. Pravilnik o radu, 

4. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

5. Razno.- 

 

  Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa prethodne sjednice. 

            Nakon rasprave, Školski odbor je većinom glasova donosi 

ODLUKU 

Donosi se Odluka o usvajanju  zapisnika šesnaeste  sjednice Školskog odbora  održane  16. 

prosinca 2014. godine.  

AD 2. 

            Prof. Cvijetović ističe drugu točku dnevnog reda: Plan javne nabave za 2015. godinu. 

Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora  s Prijedlogom Plana javne nabave za 2015. godinu 

te nakon rasprave o prijedlogu, Školski odbor većinom glasova donosi  

ODLUKU 

     Školski odbor  donosi Plan javne nabave za 2015. godinu.  

AD 3. 

            Nakon izmjena i dopuna Pravilnika o radu, ravnatelj predlaže donošenje novog Pravilnika o 

radu. Sukladno donošenju novog Zakona o radu (Narodne novine  broj, 93/14.)  i to temeljem 

članaka 26. i 27. potrebno je Pravilnik o radu uskladit sa Zakonom o radu.  

            Školski odbor, nakon rasprave o prijedlogu Pravilnika o radu, većinom glasova, donosi  

 

ODLUKU 

            Školski odbor donosi Pravilnik o radu Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 



AD 4. 

            Prof. Cvijetović ističe četvrtu točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa te daje riječ ravnatelju škole koji ističe da trebamo suglasnost Školskog 

odbora za prof. hrvatskog jezika, kulturno-povijesne baštine i satničarku, Mirelu Čiček, zaposlenu u 

našoj školi kao zamjena za prof. hrvatskog jezika i književnosti, kulturno-pov. baštine i satničarku 

Kristinu Knežević koja se nalazi na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, 17 nast. sati. Mirela 

Čiček također mijenja i prof. hrvatskog jezika Dunju Irha Baričević, 3 nast. sata hrvatskog jezika, 

koja se također nalazi na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, te prof. povijesti, Ivana Kruljca 

koji mijenja prof. povijesti Dunju Irha Baričević, 18 nastavnih sati. 

            Prema članku 107. stavka 10. podstavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi radnik može zasnovati radni odnos bez natječaja, na određeno vrijeme, kada 

obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, a najduže do 60 

dana. 

 Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi 

O D L  U K U  

    o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme, do izbora kandidata putem natječaja, 

a najduže do 45 dana, na radnom mjestu:  

  

1.   PROF. HRVATSKOG JEZIKA,  KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE  I SATNIČARA- 

određeno, puno radno vrijeme, 20 nastavnih sati, do povratka prof. hrvatskog jezika, Kristine 

Knežević i Dunje Irha Baričević na rad odnosno do izbora kandidata putem natječaja, a najduže do 

45 dana - Mirela Čiček, prof. filozofije i hrvatskog jezika i književnosti; 

2.  PROF. POVIJESTI - određeno, nepuno radno vrijeme, 18 nastavnih sati, do povratka prof. 

povijesti, Dunje Irha Baričević na rad do izbora kandidata putem natječaja, a najduže do 45 dana – 

Ivan Kruljac, mag. edukacije povijesti; 

3.  PROF. EKONOMSKE GRUPE PREDMETA - određeno, puno radno vrijeme, 22 nastavna sata, 

do povratka prof. ekonomske grupe predmeta Aleksandra Pleše na rad odnosno do izbora kandidata 

putem natječaja, a najduže do 45 dana – Martina Petrović, mag. ekonomije. 

AD 5. 

        Prof. Cvijetović ističe zadnju točku dnevnog reda:Razno te daje riječ ravnatelju škole koji 

ističe da smo u zadnje vrijeme imali velike projekte: „Erazmus plus“, „Ne dokolici da sportu“ i 

projekt Down sindrom 21. Prof. Lovrić je iznijela izvješće o projektu Erasmus plus i odlasku u 

Irsku u sklopu tog programa u kojem smo bili partneri sa školama u Slavonskom Brodu i Đakovu. 

Prof. Cvijetović je iznio izvješće Školskom odboru o svojim projektima „Ne dokolici da sportu“ i 

projektu Down sindrom 21. Povodom tih projekata su učenici naše škole i prof. Cvijetović kao 

voditelj projekta bili gosti u televizijskoj emisiji Brune Šimleše „Svaki dan dobar dan“, na 

Slavonskoj televiziji i u novinama 24 sata. 

 

        Sjednica završena u 19,45. sati. 

 

Zapisničar:                                                                      Predsjednik Školskog odbora: 

Klementina Liška, dipl.iur.          Anđelko Cvijetović, prof. 

 

 

 



 

 

 


