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Zapisnik 

 

 sa  6. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

23. svibnja 2017. godine u knjižnici škole, s početkom u 15,00 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Vlasta Šteher, Vlatka Zahirović, 

Dražen Brkić  i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Ana Magaš  

 

Predsjednica Školskog odbora, Tomislava Špehar otvara 6. 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 imenovanju ravnatelja, 

3. 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 5. sjednice Školskog odbora održane   17. 

svibnja 2017. godine. 

            

AD 2. 

           Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Odluka o imenovanju ravnatelja te 

predsjednica navodi da je Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, na 48. 

sjednici održanoj 3. travnja 2017. godine donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja škole. Natječaj je objavljen dana 5. travnja 2017. godine u dnevnom 

tisku „Glas Slavonije“.Tri prijave na natječaj su zaprimljene u propisanom roku. 

Školski odbor je na 2. sjednici održanoj dana 24. travnja 2017. godine otvorio prijave 

kandidata, utvrdio da sva tri kandidata ispunjavaju uvjete natječaja, da je dokumentacija 

pravodobno podnesena i potpuna te utvrdio izbornu listu kandidata. 

U skladu s člankom 127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi, održane su sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika škole, a 

nakon provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Školskom odboru pisane 

zaključke o stajalištima tih tijela u postupku izbora i imenovanja ravnatelja. 

Članovi Školskog odbora su na 3. sjednici održanoj dana 2. svibnja 2017. godine u skladu sa 

člankom 127. stavkom 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 

ravnatelja škole izabrali Željka Filjka, diplomiranog inženjera elektrotehnike.  
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Sukladno članku 127. stavku 4. i 5. ministru  Ministarstva znanosti i obrazovanja, dostavljena 

je 3. svibnja 2017. godine dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne 

suglasnosti prije imenovanja ravnatelja.  

Prethodna suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja nije uskraćena u roku od 

15 dana od dana dostave te se sukladno članku 127. st. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi smatra  da je suglasnost dana.  

Dokumentacija o izboru ravnatelja je poslana ministru na suglasnost s povratnicom dana 3. 

svibnja 2017. godine, a Ministarstvo je zaprimilo dokumentaciju 5. svibnja 2017. godine. 

Kako prema članku 129. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

se odluka o izboru i imenovanju ravnatelja donosi javnim glasovanjem,predsjednica Školskog 

odbora moli članove da se javnim glasovanjem izjasne za imenovanje ravnatelja:   

1.  Filjak, Željko, dipl. inženjer elektrotehnike  –  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 IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE 

 

1. Željko Filjak, VSS, diplomirani inženjer elektrotehnike, iz Našičkog Novog Sela, 

Kolodvorska         1a, imenuje se za ravnatelja Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

Našice, Augusta Cesarca 

20. 

2. Mandat imenovanog ravnatelja traje pet (5) godina počevši od 06.lipnja 2017. godine. 

3. Ugovor o radu s imenovanim ravnateljem sklopit će u ime poslodavca predsjednica 

Školskog odbora. 

 

AD 3. 

          Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ ravnatelju škole 

koji poziva članove Školskog odbora da dođu na Dan škole, 2. lipnja 2017.godine. 

          Kako više nije bilo pitanja, ni prijedloga sjednica je zaključena u  15,05 sati. 

 

 

          ZAPISNIČAR:                                            PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 
 

 

 


