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Zapisnik 

 

 sa  3. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

2. svibnja 2017. godine u knjižnici škole, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Vlasta Šteher, Ana Magaš – do 

četvrte točke dnevnog reda, Dražen Brkić  i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Vlatka Zahirović 

 

Predsjednica Školskog odbora, Tomislava Špehar otvara 3. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja članove Školskog odbora, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Odluka o izboru ravnatelja, 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora 

Kršnjavoga Našice, 

4. Pročišćeni tekst Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

5. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

           Predsjednica Školskog odbora navodi prvu točku dnevnog reda: Usvajanje zapisnika s 

prethodne sjednice te pita ima li primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

           Kako nije bilo primjedbi, nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 
            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora održane 24. 

travnja  2017. godine. 

            

AD 2. 

           Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Odluka o izboru ravnatelja te moli 

prof. Josipa Kršana, predstavnika radnika u Školskom odboru, da pročita pisani zaključak o 

stajalištu Skupa radnika koje je doneseno na sjednici Skupa radnika tajnim glasovanjem te 

ostale predstavnike da pročitaju zaključke. 

Prof. Kršan čita zaključak Skupa radnika koji utvrđuje Željka Filjka za kandidata za 

ravnatelja.  

Predstavnica Nastavničkog vijeća u Školskom odboru, Tomislava Špehar,  čita zaključak 

Nastavničkog vijeća koje utvrđuje Željka Filjka za kandidata za ravnatelja.  

Predstavnica Vijeća roditelja u Školskom odboru, gđa.Vlasta Šteher, čita zaključak Vijeća 

roditelja, koje utvrđuje Željka Filjka za kandidata za ravnatelja.  

Nakon iznošenja stajališta navedenih tijela, tajnica objašnjava postupak glasovanja.  

Odluku o izboru ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem, predstavnici tijela koja 

su ih imenovala (Skupa radnika, Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja) moraju zastupati 

stajalište tih tijela prilikom glasovanja, dok predstavnici osnivača imaju autonomno pravo 

glasovati za kandidata kojemu žele dati svoj glas. 
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Tri kandidata su podnijela prijavu na natječaj u roku navedenom u natječaju i podnijeli su svu 

dokumentaciju. 

To su: 1. Filjak, Željko 

           2. Mihalj, Slađana 

           3. Olbina-Borić, Sanja 

Predsjednica Školskog odbora moli članove da se javnim glasovanjem izjasne za kandidata:   

 

 

1.  Filjak, Željko  –  6   glasova „ZA“ ( od ukupno  6  nazočnih članova). 

 

Nakon provedenog javnog glasovanja, Školski odbor, većinom glasova (6) donosi  sljedeću: 

 

O D L U K U 

o izboru ŽELJKA FILJKA, kandidata za ravnatelja škole te će se od ministra znanosti i  

obrazovanja  tražiti prethodna  suglasnost, kako bi mogao biti imenovan  ravnateljem  

škole. 

 

AD 3. 

            Predsjednica Školskog odbora,  Tomislava Špehar, navodi sljedeću točku dnevnog 

reda: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice te 

daje riječ tajnici koja navodi da je dana 4. travnja 2017. godine Skupština Osječko-baranjske 

županije na 28. sjednici donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice na predloženi tekst 

koji je utvrđen na sjednici Školskog odbora 27. veljače 2017. godine. Tajnica je članovima 

Školskog odbora objasnila da se radi o usklađivanju odredbi Statuta sa odredbama Zakona o 

izmjeni i dopuni Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o uvjetima i 

načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Pravilnika o kriterijima za 

izricanje pedagoških mjera te Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje 

pedagoških mjera. Nakon obrazloženja tajnice o odredbama koje su se mijenjale i 

dopunjavale, Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

 o izmjenama  i dopunama Statuta 

Srednje škole   Isidora  Kršnjavoga  Našice. 

 

AD 4. 

 Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Pročišćeni tekst Statuta Srednje 

škole Isidora Kršnjavoga Našice te daje riječ tajnici škole. Svi članovi Školskog odbora su 

dobili pročišćeni tekst Statuta Škole koji su mogli pročitati. Tajnica objašnjava članovima da 

je ova točka dnevnog reda vezana uz prethodnu točku. Napravljen je pročišćeni tekst Statuta 

jer su odredbe Statuta sada usklađene sa odredbama Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka 

obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških 

mjera te Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.  

 Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

 o donošenju Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice – pročišćeni tekst. 
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AD 5. 

          Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te utvrđuje da pod tom 

točkom nema ništa. 

          Kako više nije bilo pitanja, ni prijedloga sjednica je zaključena u 20,10 sati. 

 

 

          ZAPISNIČAR:                                            PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 
 

 


