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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 
Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 
 
KLASA: 602-03/16-09/181 
URBROJ: 251-393-4-16-597 
 
Zagreb, 6. rujna 2016. g. 
 4. zu-l-hidždžeta 1437. h.g. 
 
 

Zapisnik s 22. (dvadesetdruge) redovne sjednice Školskog odbora u školskoj godini 
2015./2016., održane u petak, 2. rujna 2016. / 30. zu-l-kade'a 1437. h.g., s početkom u 

17.00 sati 
 
Školski odbor Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba održao je redovnu 
sjednicu Školskog odbora u petak, 2. rujna 2016. / 30. zu-l-kade'a 1437. h.g., s početkom u 
17.00 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 dvadesete i dvadeset i prve (telefonske) sjednice; 
2. Izvješće o uspjehu učenika 1., 2., 3. i 4. razreda u učenju i vladanju na kraju 

nastavne godine 2015./2016.; 
3. Izvješće o uspjeha učenika 1., 2., 3. i 4. razreda u učenju i vladanju na kraju 

školske godine 2015./2016.; 
4. Izvješće o dopunskom radu; 
5. Izvješće o rezultatima državne mature; 
6. Izvješće o upisima u 1. razred naše škole u školskoj 2016./2017. god. 
7. Smještaj učenika u Učenički dom, 
8. Odluka o raspuštanju Školskog odbora (istek mandata). 
9. Razno: 

a. Odluka o oslobađanju stranih učenika plaćanja školarine, 
b. Informacija  o maturalnoj akademiji, 
c. Osiguranje učenika; 
d. Ponuda Konica Minolte Hrvatska za fotokopirni uređaj; 
e. Izvješće Tarmela o šteti nakon strujnog udara/požara; 
f. Rezultati natječaja za popunu radnih mjesta; 
g. Izvješće o uređenju škole i učeničkog doma; 
h. Popis učenika za stipendiranje u 2016./2017. školskoj godini; 
i. Zamolba roditelja X.X. za smanjenje troškova smještaja u Domu. 

 
Prisutni na sjednici Školskog odbora su:  
 

Članovi: Muftija prof. dr. sc. Aziz ef. Hasanović, prof. dr. sc. Remzija Parić, mr. sc. 
Mohammad Zaky Ahel, Fahrudin Mujkanović, Benjamin Terzić i Alma Jakupović. 
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Ostali: ravnatelj Mevludi ef. Arslani, mag. arab., tajnica škole i Školskog odbora, 
Amina Nanić, mag. iur. 

 
Na sjednici Školskog odbora nisu prisutni: 
 

Članovi: mr. sc. Mirza Šabić (isprika-put), Adnan Omanović (isprika-posao), Salih 
Hadžismajlović (isprika-maturalno putovanje). 
 
Nakon što je ašere proučio ravnatelj Mevludi ef. Arslani, predsjednik Školskog odbora, dr. sc. 
Aziz ef. Hasanović je poselamio sve članove Školskog odbora i otvorio sjednicu Školskog 
odbora.  
 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen, s tim da su točke dnevnog reda 2., 3. i 4. 
spojene radi efikasnosti vođenja sjednice. 
 
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, odluke koje su usvojene od strane Školskog 
odbora glase kako slijede: 

1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodnih sjednica Školskog odbora. 
2. Jednoglasno su usvojena ravnateljeva tri pisana izvješća o uspjehu naših učenika, 

koja se prilažu zapisniku. 
3. Jednoglasno se nalaže profesoru H. da upotpuni svoj dosje preslikama svih potvrda o 

stručnim usavršavanjima koje je pohađao do 2016. godine. 
4. Jednoglasno je usvojeno izvješće ravnatelja o rezultatima državne mature. 
5. Jednoglasno se usvaja informacija ravnatelja o upisima u prvi razred školske 

2016./2017. godine. 
6. Jednoglasno se usvaja informacija ravnatelja o smještaju učenika u Učenički dom. 
7. Jednoglasno se nalaže tajništvu da uputi dopis svim roditeljima koji su smjestili 

učenike u turski internat kod Serdara s objašnjenjem zašto je škola s njima prekinula 
suradnju te s konstatacijom da ti učenici više neće moći upisati školski dom, ako to 
budu htjeli u budućnosti, uz zamolbu da se pisano očituju. 

8. Jednoglasno se usvaja informacija muftije da Školskom odboru ističe mandat 14. 
rujna 2016. 

9. Jednoglasno se prihvaća prijedlog muftije da će Mešihatu Islamske zajednice u 
Hrvatskoj prijedlog Školskog odbora o oslobađanju stranih učenika od plaćanja 
školarine uputiti ravnatelj, Mevludi ef. Arslani, mag. arab. 

10. Jednoglasno se usvaja informacija ravnatelja o Maturalnoj akademiji. 
11. Jednoglasno se odlučuje da će se svi učenici škole u šk.god. 2016./2017. osigurati od  

posljedica nesretnog slučaja kod Grawe osiguranja d.d. 
12. Jednoglasno se odlučuje da se ponuda Konica Minolte Hrvatska za popravak 

fotokopirnog uređaja ne usvaja, već da će se pričekati još malo te eventualno na 
razgovor pred Školskim odborom pozvati ovlaštenog zastupnika istog trgovačkog 
društva na detaljnije obrazloženje uvjeta sve tri ponude (popravak, kupnja novog 
uređaja bez ugovornog obvezivanja te kupnja novog uređaja na leasing sa ugovornim 
obvezivanjem oko održavanja istog). 

13. Jednoglasno se odlučuje da će se prvo pokušati ishoditi naknada štete, u suradnji s 
predsjednikom Medžlisa Zagreb, dr. Gzimom Redžepijem, bar za dio računala, pa će 
se onda ići u daljnje razmatranje oko kupnje novih ili polovnih računala. 

14. Pitanje funkcioniranja interneta još uvijek nije riješeno te se očekuje njegovo 
rješavanje. 
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15. Jednoglasno se usvaja izvješće ravnatelja o rezultatima natječaja za popunu radnih 
mjesta. 

16. Jednoglasno se usvaja izvješće ravnatelja o uređenju škole i učeničkog doma. 
17. Jednoglasno je usvojen ravnateljev prijedlog učenicima za stipendiranje u 2016./2017. 

školskoj godini. 
18. Jednoglasno se odobrava zamolba roditelja X.X. te se X.X., u 2016./2017. školskoj 

godini, umanjuje cijena Učeničkog doma na 100 kuna. 
 
 
S ovim zaključcima Školski odbor je zaključio rad na sjednici u 21:00 sat. 

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

 mp 
 


