
Zapisnik 

 

sa  33. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 14. travnja 2016. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Anđelko Cvijetović, Ljiljana Blažević, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Dražen Dasović, 

Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Dražen Brkić 

 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 33. 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. Žalba domara na pravnu valjanost Ugovora i visinu najamnine za 

školski stan – odgovor na žalbu, 

   4.   Razno.- 

 

Predsjednik Školskog odbora, na prijedlog ravnatelja, navodi izmjenu dnevnog reda da 

se pod točku 4. ubaci predstavka pedagoginje na ostvarivanje prava pripravnika na umanjenu 

normu do polaganja stručnog ispita te predsjednik Školskog odbora predlaže izmijenjeni:  

 

D N E V N I     R E D: 

 

1.   Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2.   Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

3.   Žalba domara na pravnu valjanost Ugovora i visinu najamnine 

za školski stan – odgovor na žalbu, 

4.   Ostvarivanje prava pripravnika na umanjenu normu do 

polaganja stručnog ispita – predstavka pedagoginje, 

       5.   Razno.- 

 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa 32. sjednicu Školskog odbora održanu 24. ožujka 

2016. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 32. sjednice Školskog odbora održane 24. 

ožujka 2016. godine.  

 

AD 2. 

Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda:Suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa jer je prošao natječaj za radno mjesto prof. geografije, objavljen 



dana 4. travnja 2016. godine, određeno, puno radno vrijeme do povratka prof. Marine 

Međurečan na rad. Na natječaj se javilo troje kandidata od kojih dvoje ispunjava uvjete, ali 

jedan od kandidata ima prednost prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja 

iz Domovinskog rata. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa, od 21. travnja 2016. godine,  na radnom mjestu:   

 

1. PROFESOR/ICA  GEOGRAFIJE – 22 nastavna sata, određeno, puno radno 

vrijeme, zamjena za prof. geografije,  Marinu Međurečan do povratka na rad – 

VALENTINA  ŠPREM, magistra geografije, s položenom pedagoško-psihološkom i 

didaktičko-metodičkom naobrazbom. 

 

Profesorica psihologije, Ivana Ćurković, koja mijenja prof. Ivanu Habl Ivančić, koja se 

nalazi na rodiljnom dopustu, je otišla na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći te ju je do 15 

dana po odluci ravnatelja mijenjala Ana Paska, mag. psihologije pa je potrebna suglasnost 

Školskog odbora do izbora kandidata putem natječaja, a najduže do 60 dana, određeno, 

nepuno radno vrijeme, 15 nastavnih sati. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa,  na radnom mjestu:   

 

1. PROFESOR/ICA  PSIHOLOGIJE – 15 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme, zamjena za bolovanje prof. psihologije Ivane Ćurković i bolovanje zbog 

komplikacija u trudnoći prof. psihologije Ivane Habl Ivančić do povratka na rad odnosno 

do izbora kandidata putem natječaja, a najduže do 60 dana – ANA  PASKA, magistra 

psihologije. 

 

Spremačicu Ivonu Gall koja se nalazi na dužem bolovanju te ju je do 15 dana po odluci 

ravnatelja mijenjao Mario Jurić i potrebna je suglasnost Školskog odbora do izbora kandidata 

putem natječaja, a najduže do 60 dana, određeno, puno radno vrijeme. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa,  na radnom mjestu:   

1. SPREMAČ/ICA –  određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje spremačice 

Ivone Gall do povratka na rad odnosno do izbora kandidata putem natječaja, a najduže 

do 60 dana – MARIO  JURIĆ. 

 

Profesorica Melita Kiš je otišla na bolovanju te ju je do 15 dana po odluci 



ravnatelja mijenja Natalija Barišić i potrebna je suglasnost Školskog odbora do izbora 

kandidata putem natječaja, a najduže do 60 dana, određeno, puno radno vrijeme, ako prof. 

Melita Kiš ostane duže od 15 dana na bolovanju. 

        Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu:   

 

1. PROFESOR/ICA  ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA – 21 nastavni sat, 

određeno, puno radno vrijeme, zamjena za prof. engleskog i njemačkog jezika,  Melitu 

Kiš do povratka na rad – NATALIJA  BARIŠIĆ, sa završenom gimnazijom. 

 

AD 3. 
Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović ističe sljedeću točku dnevnog reda: 

Žalba domara na pravnu valjanost Ugovora i visinu najamnine za školski stan – odgovor na 

žalbu te čita žalbu domara Zlatka Horvata.  

Ravnatelj iznosi činjenično stanje da Zlatko Horvat, domar u Srednjoj školi Isidora 

Kršnjavoga Našice je zasnovao radni odnos u Školi 1. travnja 1983. godine na radnom mjestu 

domara na neodređeno, puno radno vrijeme te od zasnivanja radnog odnosa u Školi stanuje u 

školskom stanu, površine 50 m², u školskoj zgradi u Našicama, Augusta Cesarca 20.  

Škola je 5. svibnja 2014. godine sa domarom sklopila ugovor o najmu kojim je 

regulirala međusobna prava i obveze. Domar plaća režijske troškove i najamninu od 15 kn/m² 

odnosno 750 kn + PDV koji nije trebao plaćati jer je prema članku 40. stavku 1. točki 12. 

Zakona o PDV-u („Narodne novine“ broj 73/13.,99/13.,148/13.,153/13.,143/14.) najam 

stambenih prostorija oslobođen plaćanja PDV-a. Škola je na 29. sjednicu Školskog odbora 

stavila prijedlog odluke o naknadi štete za naplaćeni PDV u iznosu od  3.725,81 kn koju je 

Školski odbor usvojio te mu je taj iznos isplaćen te je domar obeštećen za iznos PDV-a koji je 

platio.  

Domar je podnio žalbu Školskom odboru koja je zaprimljena 14. ožujka 2016. godine, 

u kojoj se žalio na visinu najamnine za stan i pravnu valjanost ugovora. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi 

 

ODGOVOR NA ŽALBU 

 

 Ugovor je dvostrani pravni posao između dvije ugovorne strane. Ugovor je pravno 

valjan, ali je odredba o PDV-u pobojna, cjelokupan ugovor nije nevaljan zbog uglavka o 

PDV-u te se domaru treba ponuditi izmijenjeni ugovor o korištenju stana kojim će se urediti 

međusobna prava i obveze, definirati sva pitanja vezana za korištenje stana od rokova trajanja 

Ugovora, cijene, obveze održavanja, režijskih troškova, raskida ugovora i dr.  

Što se tiče najamnine od 750,00 kuna mjesečno, članovi Školskog odbora smatraju da 

je ta cijena previsoka te sa domarom treba sklopiti novi ugovor o korištenju stana u kojem se 

cijena naknade za korištenje školskog stana treba uskladiti sa visinom naknade koju plaćaju 

domari za korištenje školskih stanova na području Osječko-baranjske županije te smatraju da 

ta cijena treba iznositi 350,00 kuna dok osnivač ne donese kriterije prema kojima će se 

iznajmljivati školski stanovi. 

  

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi 

 

 



O D L U K U 

kojom se utvrđuje visina naknade za korištenje školskog stana u iznosu od 350,00 

kuna mjesečno, režijski troškovi i obveza održavanja stana, dok županija Osječko-baranjska 

ne donese kriterije prema kojima će se iznajmljivati prostor škole, uz uvjet da se provjeri 

pravna valjanost prava naplate naknade za korištenje školskog stana od strane škole. 

 

AD 4. 

 Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda: Ostvarivanje prava pripravnika na 

umanjenu normu do polaganja stručnog ispita – predstavka pedagoginje te daje riječ 

ravnatelju škole koji objašnjava članovima da smo suglasnosti za radna mjesta od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobili krajem dvanaestog mjeseca prošle godine te 

da smo tek tada mogli pokrenuti postupak raspisivanja natječaja za radna mjesta za koja smo 

dobili suglasnost. Ravnatelj navodi da im je nakon završetka natječaja dao 2 sata 

pripravništva kojima im se umanjila norma za ta 2 sata na koja imaju pravo prema članku 4. 

stavku 1. točki e. Svi pripravnici su bili prijavljeni na stažiranje u Agenciju za odgoj i 

obrazovanje i Agenciju za strukovno obrazovanje. 

 Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 da ravnatelj provjeri da li je pripravnicima trebalo dati  umanjenu normu za 2 sata 

pripravništva prilikom zasnivanja radnog odnosa ili kada dođe suglasnost Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta te će se postupiti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. 
 

AD 5. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ 

ravnatelju škole koji obavještava članove da 22. travnja 2016. godine u školi imamo Info dan i 

Dan otvorenih vrata. Generalna proba za ples maturanata Quadrillu će se održati 10. svibnja 

2016. godine u 13,00 sati. Narednih dana će biti objavljen javni natječaj za energetsku obnovu 

zgrade, a radi se o rekonstrukciji kotlovnice, fasade i rasvjete škole. Soboslikari rade, uređuju 

zidove škole. 

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 20,30 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                      ZAMJENIK   PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA: 

Klementina Liška, dipl.iur.                                                   Dražen Brkić, dipl.iur. 

 

 


