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Zapisnik 

 

sa  20. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 24. travnja 2015. godine u knjižnici, s početkom u 12,30 sati.  

 

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

ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Dražen Dasović, Dražen Brkić 

 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 20. 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 zasnivanje radnog odnosa, 

3. Izvješće o izvanučioničkoj nastavi, 

4. Izmjene i dopune plana javne nabave, 

5. Razno.- 

 

  Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa prethodne sjednice. 

            Nakon rasprave, Školski odbor  većinom glasova donosi 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju  zapisnika devetnaeste sjednice Školskog odbora  

održane  5. ožujka 2015. godine.  

AD 2. 

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

zasnivanje radnog odnosa te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava Školski odbor da je 7. 

travnja 2015. godine bio raspisan natječaj za prof. poljoprivredne grupe predmeta (tloznanstvo 

i uređenje tla), 2 nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, 

nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2015.g. i prof. prometa i vožnje, 1 nastavni sat i 

pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno radno vrijeme do 31. 

kolovoza 2015.g.  zbog nestručno zastupljene nastave.  

Također trebamo suglasnost Školskog odbora za prof. geografije, Mihovila Mašića, 

zaposlenog u našoj školi do 15 dana odlukom ravnatelja, a koji mijenja prof. Martu Božić 

koja je na roditeljskom dopustu te će od 14. svibnja 2015.g. koristiti stari godišnji odmor jer 

je prof. koja ju je mijenjala, Martina Jakobović, otišla na drugo radno mjesto. 

Ravnatelj je članovima Školskog odbora predočio podatke o kandidatima koji su se 

javili na natječaj te predložio sljedeće kandidate: 

 

1. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA 

(TLOZNANSTVO I UREĐENJE TLA) - 2 nastavna sata i pripadajuća količina 
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ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 

2015.g. – Mirko Kufner, dipl. inženjer, opći smjer, Dalmatinska 69, Orahovica; 

 

2. PROFESOR/ICA PROMETA I VOŽNJE - 1 nastavni sat i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 

2015.g.- Ana Birovljević, prof. tjelesne i zdravstvene kulture jer se nitko stručan 

nije javio na natječaj; 

 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova (4 glasa) 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. PROFESOR/ICA GEOGRAFIJE – određeno, puno radno vrijeme, 22 nast. sata 

– do povratka prof. Marte Božić na rad, a najduže do 45 dana – Mihovil Mašić, 

mag. geografije. 

 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova (4 glasa) donosi  

 

O D L  U K U 

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme najduže do 31. kolovoza 2015. 

godine na radnom mjestu:  

1. PROFESOR/ICA PROMETA I VOŽNJE - 1 nastavni sat i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 

2015.g.- Ana Birovljević, prof. tjelesne i zdravstvene kulture. 

 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova (4 glasa) donosi 

O D L U K U 

 o neizboru kandidata za radno mjesto prof. poljoprivredne grupe predmeta, 

tloznanstvo i uređenje tla, 2 nastavna sata na određeno, nepuno radno vrijeme. 
 

 Obrazloženje članova Školskog odbora za donošenje odluke o neizboru kandidata je to 

da se bliži kraj nastavne godine te da djeci kod zaključivanja ocjena ne treba mijenjati 

nastavnika. 

 

AD 3. 

Profesor Cvijetović ističe treću točku dnevnog reda: Izvješće o izvanučioničkoj nastavi 

te daje riječ ravnatelju škole koji podnosi Školskom odboru izvješće o provedenoj 

izvanučioničkoj nastavi i onima koje će još uslijediti: 

1. Nikolina Pavlović – terenska nastava u Vukovar i Šarengrad u trajanju od 1 dana - 4.a 

opće gimnazije i 4.prirodoslovno-matematičke gimnazije – ORIONTOURS  d.o.o. iz 

Đakova- kraj 11 mjeseca 2014.g. 

2. Marina Međurečan – izvanučionička nastava u Sarajevo  u trajanju od 1 dana - 2.a 

ekonomske i 3.prirodoslovno-matematičke gimnazije – ORTRAN  d.o.o. iz 

Orahovice- kraj 11 mjeseca 2014.g. 

3. Lea Mijatović i Ljerka Nađ Baričević – maturalna ekskurzija u trajanju od 6 dana u 

Prag - 3.a opće gimnazije i 3. jezične gimnazije – ORIONTOURS  d.o.o. iz Đakova – 

28.08.2015.g. -3.9.2015.g. 
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4. Marina Pavičić i Snježana Kosić – maturalna ekskurzija u trajanju od 6 dana u Beč-

Prag-Budimpešta - 3.b opće gimnazije i 3.prirodoslovno-matematičke gimnazije – 

ORIONTOURS  d.o.o. iz Đakova  

5. Goran Hajnal i Mario Vučković – izlet u Zagreb u trajanju od 1 dana - 1.elektro i 

1.prirodoslovno-matematičke gimnazije – PANTURIST – 10.travnja 2015.g  

6. Božica Mamilović, Josip Kršan i Mirela Čiček - – izvanučionička nastava u Sarajevo  

u trajanju od 1 dana – 3.a i b strojara i 3. frizera – ORTRAN  d.o.o. iz Orahovice – 

11.travnja 2015.g. 

7. Renata Pintar i Tomislava Špehar - izvanučionička nastava u Sarajevo  u trajanju od 2 

dana – 2. b OG i 2.prirodoslovno-matematičke gimnazije – AIDA PUTOVANJA 

d.o.o. Đakovo – 25. i 26. travnja 2015.g. 

8. Snježana Krištofik Juranić i Kristina Novak ( pratitelji Anđelko Cvijetović, Danica 

Čiček i Ljiljana Kasapović) – izlet u Zagreb u trajanju od 1 dana -1.j.g. i 1.b 

ekonomske - ORTRAN  d.o.o. iz Orahovice – 30. travnja 2015.g. 

AD 4. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izmjene i dopune 

Plana javne nabave te daje riječ ravnatelju škole koji ističe da je do izmjena plana javne 

nabave došlo zbog rebalansa financijskog plana te je trebalo uskladiti plan javne nabave. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi sljedeću 

 

O D L U K U  

 Donose se izmjene i dopune Plana javne nabave za 2015. godinu. 

 

AD 5. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno. 

Ravnatelj obavještava školski odbor da je održano natjecanje iz filozofije i logike.  

U tijeku su pripreme za quadrillu.   

Dan Škole će se održati 29. svibnja 2015. godine. Prof. Cvijetović obavještava članove 

školskog odbora o projektu volontiranja. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 13.05  sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 


