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Zapisnik 

 

 

 sa  1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u 

Našicama, održane 11. travnja 2017. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 12,30 sati.  

 

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Vlasta Šteher, Željko Filjak, 

ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: predstavnici osnivača 

 

 

S obzirom da je riječ o 1. konstituirajućoj sjednici Školskog odbora, prema članku 44. 

Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, sjednicu  do izbora predsjednika Školskog 

odbora vodi najstariji član Školskog odbora te je utvrđeno da će predsjedavatelj sjednice biti 

Josip Kršan. 

Josip Kršan pozdravlja novi sastav Školskog odbora, utvrđuje kvorum te predlaže 

sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima 

Školskog odbora, 

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, 

3. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

4. Razno.- 

            

AD 1. 

 

           Predsjedavatelj sjednice Josip Kršan ističe da 10. travnja 2017. godine ističe mandat 

članovima Školskog odbora te prema Zakonu smo se sastali kako bi konstituirali novi Školski 

odbor koji ima sedam članova od kojih tri člana imenuje i razrješava osnivač ali oni još nisu 

imenovani od strane osnivača, dva člana imenuje i razrješava Nastavničko vijeće, jednog 

člana Skup radnika i jednog člana, iz reda roditelja, Vijeće  roditelja. Školski odbor Srednje 

škole Isidora Kršnjavoga Našice će raditi u sljedećem sastavu, dok osnivač ne imenuje svoje 

predstavnike u Školski odbor: 

1. Tomislava Špehar – predstavnik nastavnika i stručnih suradnika, 

2. Vesna Dudjak - predstavnik nastavnika i stručnih suradnika, 

3. Josip Kršan – predstavnik radnika, 

4. Vlasta Šteher – predstavnica roditelja. 

 

          Članovi se imenuju na vrijeme od četiri godine, a mandat članova Školskog odbora teče 

od dana konstituiranja Školskog odbora. 
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AD 2. 

 

            Predsjedavatelj sjednice navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izbor predsjednika i 

zamjenika predsjednika Školskog odbora te ističe da o kandidatima za predsjednika i 

zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi istoga glasuju javno dizanjem ruke, a za 

predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je onaj koji je dobio većinu glasova ukupnog 

broja članova Školskog odbora. 

            Nakon izbora predsjednika Školskog odbora, najstariji član novoizabranog Školskog 

odbora predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice. Predsjednik i zamjenik predsjednika se 

biraju na vrijeme od četiri godine. 

            Predsjedavatelj pita članove da predlože kandidate. Za predsjednika Školskog odbora 

predložena je prof. Tomislava Špehar, a za zamjenicu, predstavnica roditelja, Vlasta Šteher. 

            Kako više nije bilo prijedloga, Školski odbor nakon javnog glasovanja za predsjednika 

Školskog odbora, većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

                                              

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

Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

            Kako više nije bilo prijedloga, Školski odbor nakon javnog glasovanja za zamjenika 

predsjednice Školskog odbora, većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

                                              

           o imenovanju Vlaste Šteher za zamjenicu predsjednice Školskog odbora Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 3. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 48. sjednice Školskog odbora održane 3. travnja  

2017. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 48. sjednice Školskog odbora održane 3. 

travnja 2017. godine.  

 

AD 4. 

 

             Predsjednica Školskog odbora,  Tomislava Špehar, navodi sljedeću točku dnevnog 

reda: Razno, te utvrđuje kako pod tom točkom nema ništa. 

 

          Kako više nije bilo pitanja, ni prijedloga sjednica je zaključena u 12,45 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                                                       PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 


