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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 
Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 
 
KLASA: 602-03/15-09/176 
URBROJ: 251-393-2-15-713 
 
Zagreb, 16. rujna 2015. g. 
   2. zu-l-hidždžeta 1436. h.g. 
 
 

Zapisnik sa 17. (sedamnaeste) redovne sjednice Školskog odbora u školskoj godini 
2014./2015., održane u petak, 28. kolovoza 2015. / 13. zu-l-ka'ade 1436. h. g., s početkom 

u 14,00 sati 
 
Školski odbor Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba održao je redovnu 
sjednicu Školskog odbora u petak, 28. kolovoza 2015. / 13. zu-l-ka'ade 1436. h. g., s 
početkom u 14,00 sati, u zbornici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića, u Zagrebu, za 
koju je u pozivu predložen sljedeći 
 

Dnevni red 
 

Učenje Kur'ani Kerima i usvajanje dnevnog reda. 
 

1. Usvajanje zapisnika s petnaeste i šesnaeste sjednice; 
2. Odluka o imenovanju Mevludi ef. Arslanija, mag. arab., za ravnatelja Islamske 

gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića; 
3. Izvješće o učenju i vladanju na kraju školske godine 2014./2015; 
4. Brojno stanje učenika po razredima na početku školske godine 2015./2016.; 
5. Pripreme za Godišnji plan i program škole te za školski kurikulum za 2015./2016. 

školsku godinu; 
6. Razno: 

a. Osiguranje učenika; 
b. Rezultati natječaja za popunu radnih mjesta; 
c. Izvješće o uređenju škole i učeničkog doma; 
d. Stipendiranje učenika u 2015./2016. školskoj godini. 

 
 
Prisutni na sjednici Školskog odbora su:  
 

Članovi: Muftija prof. dr. sc. Aziz ef. Hasanović, prof. dr. sc. Remzija Parić, mr. sc. 
Mirza Šabić, h. Fahrudin Mujkanović, g. Benjamin Terzić, prof. Salih Hadžismajlović i Alma 
Jakupović, univ. bacc. oec. 

Ostali: ravnatelj Mevludi ef. Arslani, mag. arab., tajnica škole i Školskog odbora, 
Amina Nanić, mag. iur., tajnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, g. Nermin Botonjić 

 
Na sjednici Školskog odbora nisu prisutni: 
 

Članovi: h. Adnan Omanović i mr. sc. Zaky Ahel. 
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Nakon što je proučio ašere ravnatelj Mevludi ef. Arslani je pozdravio sve članove Školskog 
odbora i otvorio sjednicu Školskog odbora.  
 
Muftija je predložio brisanje točke 4. radi toga što brojčano stanje učenika još uvijek nije 
moguće izraditi te brisanje točke 5. o kojoj će se raspravljati na idućoj sjednici Školskog 
odbora. Muftija je pod točkom „Razno“ predložio dodavanje podtočaka: 
e) Uređenje biblioteke; 
f) Zamolba za upis u 1. razred H.H. 
 
Promijenjeni predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, odluke koje su usvojene od strane Školskog 
odbora glase kako slijede: 

1. Jednoglasno su usvojeni zapisnici s prethodnih sjednica Školskog odbora. 
2. Odluka o imenovanju Mevludi Arslanija, mag. arab., ravnateljem Islamske gimnazije 

dr. Ahmeda Smajlovića jednoglasno je usvojena. 
3. Jednoglasno se usvaja izvješće ravnatelja o učenju i vladanju na kraju školske godine 

2014./2015. 
4. Jednoglasno se prihvaća ponuda Sunce osiguranja za osiguranje učenika od 

posljedica nesretnog slučaja te se zadužuje tajništvo za provedbu obnove police 
osiguranja. 

5. Jednoglasno se usvaja izvješće ravnatelja o rezultatima natječaja za popunu radnih 
mjesta. 

6. Jednoglasno se usvaja izvješće ravnatelja o uređenju škole i učeničkog doma. 
7. Jednoglasno se dodjeljuje S.Z. stipendija u školskoj 2015./2016. godini. 
8. Jednoglasno se usvaja izvješće Muftije o stipendiranju učenika u 2015./2016. školskoj 

godini. 
9. Školski odbor jednoglasno donosi odluku da se uredi školska biblioteka koja će biti 

otvorena za javnost. 
10. Zadužuje se ravnatelj da osmisli elaborat kojim bi biblioteka stekla prepoznatljivost u 

Gradu Zagrebu te da o istom izvijesti Školski odbor na idućoj sjednici. 
11. Jednoglasnom odlukom Školskog odbora odobrava se povećanje broja učenika sa 25 

(dvadesetpet) na 28 (dvadesetosam) u I.a razredu srednje škole, pod uvjetom da škola 
ishodi odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za upis H.H. u I.a razred 
naše škole. 

 
S ovim zaključcima Školski odbor je zaključio rad na sjednici u 16:30 sati. 

 
 
       Zapisničarka:                 Predsjednik Školskog odbora: 
 
___________________      _______________________ 
Amina Nanić, mag. iur.      Muftija dr. Aziz ef. Hasanović 

 mp 
 


