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Zapisnik 

 

sa  34. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 27. svibnja 2016. godine u knjižnici, s početkom u 18,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Ljiljana Blažević, Vesna Dudjak, Dražen Dasović, Dražen 

Brkić, Željko Filjak, prof. i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Josip Kršan 

 

Zamjenik predsjednika Školskog odbora otvara 34. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Izvješće o novom članu Školskog odbora, izbor predsjednika 

Školskog odbora, 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

3. Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata 

stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, 

4. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Ravnatelj upoznaje članove Školskog odbora s novom članicom Školskog odbora iz 

reda Nastavničkog vijeća, Tomislavom Špehar, koja je imenovana za člana Školskog odbora 

na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana 25. svibnja 2016. godine. 

            Izbor je proveden zbog ostavke Anđelka Cvijetovića, člana Školskog odbora na mjesto 

člana i predsjednika Školskog odbora. Tomislava Špehar je izabrana većinom glasova od tri 

predložena kandidata, Vilima Bosaka i Slađane Mihalj. Nastavničko vijeće je prihvatilo 

izvješće izbornog povjerenstva. 

           Temeljem članka 46. Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice članovi 

Školskog odbora između sebe trebaju izabrati predsjednika Školskog odbora. 

           Prijedlog za predsjednicu Školskog odbora je: Tomislava Špehar, prof.  

           Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova (4 glasa „ZA“ , 1 „SUZDRŽAN“) 

donosi 

 

O D L U K U 

           o imenovanju Tomislave Špehar, prof. za predsjednicu Školskog odbora Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice. 

           Predsjednica Školskog odbora se zahvaljuje na ukazanom povjerenju. 
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AD 2. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 33. sjednice Školskog odbora. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (5 glasova) donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora održane 14. 

travnja 2016. godine. 

                                                         AD 3. 

              Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Godišnji troškovi 

školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije te daje riječ 

ravnatelju škole koji objašnjava Školskom odboru da temeljem članka 3. stavka 3. Pravilnika 

o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Školski odbor 

treba donijeti prijedlog o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz 

zemalja izvan Europske unije koji bi iznosili 4.000,00 kn (troškovi nastavnog materijala, 

radna mapa, troškovi fotokopiranja, toneri, troškovi čišćenja i održavanja, troškovi održavanja 

informatičke opreme) za sva zanimanja u školskoj 2016/2017.godini, što ćemo dalje 

proslijediti osnivaču koji će donijeti odluku.    

               Školski odbor nakon rasprave, većinom glasova (5 glasova) donosi  

P R I J E D L O G 

o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske 

unije u iznosu od 4.000,00 kn (troškovi nastavnog materijala, radna mapa, troškovi 

fotokopiranja, toneri, troškovi čišćenja i održavanja, troškovi održavanja informatičke 

opreme).  

AD 4. 

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

ravnatelju škole koji poziva članove Školskog odbora na Dan škole koji će se održati 3. lipnja 

2016. godine da dođu na akademiju i zakusku poslije kako bi vidjeli što smo mi to tijekom 

školske godine radili te što se u školi događalo. Jedna kolegica odlazi u mirovinu ove godine, 

druga kolegica nagodinu, neki profesori su napredovali u zvanja mentor i savjetnik. Bit će i 

nagrađeni maturanati koji sve četiri godine prošli s odličnim uspjehom te učenici koji su 

postigli zapažene rezultate tijekom ove školske godine.  

Nastava će se odvijati samo prijepodne. Quadrilla je dobro prošla, nije bilo nikakvih 

incidenata. Ravnatelj obavještava Školski odbor da su Anđelko Cvijetović i on bili kod 

dožupana na sastanku za školsko igralište kako bi nastavili započete radove.  

Imamo i prekogranični projekt sa Elektro školom u Somboru.  

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 19,20 sati. 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

Klementina Liška, dipl.iur.                                                  Tomislava Špehar, prof. 
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