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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 

Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 

 

KLASA: 602-03/16-09/220 

URBROJ: 251-393-4-16-981 

 

Zagreb, 28. rujna 2016. g. 

 26. zu-l-hidždžeta 1437. h.g. 

 

 

Zapisnik s 1. (prve) konstituirajuće sjednice Školskog odbora u školskoj godini 

2016./2017., održane u srijedu, 28. rujna 2016. / 26. zu-l-hidždžeta 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 srijedu, 28. rujna 2016. / 26. zu-l-hidždžeta 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. Izvješće ravnatelja o imenovanim članovima Školskog odbora u mandatu 2016.-

2020. godine; 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora u mandatu 2016.-

2020. godine; 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora u mandatu 2016.-

2020. godine; 

4. Usvajanje Poslovnika o radu Školskog odbora u mandatu 2016.-2020. godine;  

5. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Školskog odbora u mandatu 2012.-2016. god.; 

6. Izvješće o realizaciji odluka usvojenih na 22. sjednici Školskog odbora u mandatu 

2012.-2016. god.; 

7. Izvješće ravnatelja o brojnom stanju učenika po razredima na početku šk.god. 

2016./2017.; 

8. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na novootvoreno radno mjesto 

nastavnika - dopunska nastava hrvatskog jezika za strance (određeno nepuno 

radno vrijeme); 

9. Donošenje Godišnjeg plana i programa Islamske gimnazije dr. Ahmeda 

Smajlovića i učeničkog doma škole u šk. god. 2016./2017.; 

10. Donošenje Školskog kurikuluma Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića i 

učeničkog doma škole u šk. god. 2016./2017.; 

11. Razno: 

a. Zamolba za smještajem Dž.R. u Učenički dom naše škole u šk.god. 

2016./2017.; 
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b. Zamolba za oslobađenjem troškova upisnine i prehrane u školi za učenike 

H.S. i A.S. u šk.god. 2016./2017.; 

c. Zamolba za umanjenjem cijene Učeničkog doma za korisnike A.I. i A.S. 

na 100 kuna mjesečno u šk.god. 2015./2016. i 2016./2017.; 

d. Izvješće o stanju naknade štete nakon strujnog udara/požara i o nabavci 

računala; 

e. Odluka o naknadi za izdavanje duplikata i prijepisa svjedodžbi. 

 

Prisutni na sjednici Školskog odbora su:  

 

Članovi: muftija prof. dr. sc. Aziz ef. Hasanović, prof. dr. sc. Remzija Parić, mr. sc. 

Nermin ef. Botonjić, mr. sc. Mohammed Zaky Ahel, Bermin Meškić, Fahrudin Mujkanović, 

Salih Hadžismajlović, Benjamin Terzić i Alma Jakupović. 

Ostali: ravnatelj Mevludi ef. Arslani te tajnica škole i Školskog odbora, Amina Nanić. 

 

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.  

 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, odluke koje su usvojene od strane Školskog 

odbora glase kako slijede: 

1. Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen, uz dodatak sljedećih podtočaka u točki 

„11. Razno“: 

f. Izvješće razrednika o maturalnom putovanju u Španjolsku; 

g. Odluka o o načinu plaćanja troškova smještaja i prehrane učenika u Učeničkom 

domu Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića i troškova upisnine i prehrane 

učenika u Islamskoj gimnaziji dr. Ahmeda Smajlovića. 

2. Jednoglasno je usvojeno izvješće ravnatelja o članovima Školskog odbora u mandatu 

2016.-2020. godine. 

3. Jednoglasno je verificiran mandat za svakog člana Školskog odbora, nakon čega je 

tajnica svakom članu pojedinačno uručila Rješenje o imenovanju. 

4. Jednoglasno je izabran muftija prof. dr. sc. Aziz ef. Hasanović za predsjednika 

Školskog odbora Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića. 

5. Jednoglasno je izabrana prof. dr. sc. Remzija Parić za zamjenicu predsjednika 

Školskog odbora Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića. 

6. Jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Školskog odbora u mandatu 2016.-2020. 

godine te će se isti izraditi kao zaseban dokument. 

7. Jednoglasno je usvojen zapisnik s  22. sjednice Školskog odbora u mandatu 2012.-

2016. god. s primjedbama profesorice Parić te će se podnijeti na pregled prilikom 

saziva iduće redovne sjednice Školskog odbora. 

8. Jednoglasno je usvojeno izvješće ravnatelja o realizaciji odluka usvojenih na 22. 

sjednici Školskog odbora u mandatu 2012.-2016. god. 

9. Jednoglasno je usvojeno izvješće ravnatelja o brojnom stanju učenika po razredima 

na početku šk.god. 2016./2017. 

10. Jednoglasno se daje prethodna suglasnost za zapošljavanje na novootvoreno radno 

mjesto nastavnika - dopunska nastava hrvatskog jezika za strance (određeno nepuno 

radno vrijeme). 

11. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program Islamske gimnazije dr. Ahmeda 

Smajlovića i učeničkog doma škole u šk. god. 2016./2017., na prijedlog ravnatelja. 
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12. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića i 

učeničkog doma škole u šk. god. 2016./2017., na prijedlog Nastavničkog vijeća. 

13. Jednoglasno se odobrava smještaj Dž.R. u Učeničkom domu Islamske gimnazije dr. 

Ahmeda Smajlovića u šk. god. 2016./2017., po cijeni od 250,00 kuna mjesečno. 

14. Jednoglasno je odlučeno kako se H.S. i A.S. oslobađaju troškova upisnine i prehrane u 

Islamskoj gimnaziji dr. Ahmeda Smajlovića u šk. god. 2016./2017.. 

15. Jednoglasno je odlučeno kako se A.I. i A.S. umanjuje cijena Učeničkog doma Islamske 

gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u školskim godinama 2015./2016. i 2016./2017., po 

cijeni od 250,00 kuna mjesečno. 

16. Jednoglasno je usvojeno izvješće ravnatelja o stanju naknade štete nakon strujnog 

udara/požara i o nabavci računala. 

17. Jednoglasno je usvojeno kako se ostavlja na snazi Odluka Školskog odbora o naknadi 

za izdavanje duplikata dokumenata odnosno svjedodžbi od 5. veljače 2013. godine, 

klasa: 602-03/13-03/4, ur.broj: 251-393-3-13-60. 

18. Jednoglasno je usvojeno izvješće razrednika o maturalnom putovanju u Španjolsku. 

19. Jednoglasno je usvojena informacija ravnatelja o skorom donošenju Odluke 

ravnatelja o načinu plaćanja troškova smještaja i prehrane učenika u Učeničkom 

domu Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića i troškova upisnine i prehrane 

učenika u Islamskoj gimnaziji dr. Ahmeda Smajlovića te će se ista izraditi kao zaseban 

dokument. 

 

S ovim odlukama Školski odbor je zaključio rad na sjednici u 20:00 sati. 

 
       Zapisničarka:                 Predsjednik Školskog odbora: 

 

___________________      _______________________ 

Amina Nanić, mag. iur.      Muftija dr. Aziz ef. Hasanović 

 mp 


