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                                              Z A P I S N I K 
 

s  21. sjednice  Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski 
Brod, održane 12. prosinca 2019. godine  u prostorijama Škole  s početkom u 13 
sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Mirna Vovk 
2. Vesna Bičanić 
3. Zvonimir Majić 
4. Tomislav Delić 

 
Nenazočni članovi:  Sandra Dabić (opravdano) i Irena Lucić (opravdano) 
Ostali nazočni: Mato Čaklovac, ravnatelj i  Dragica Filajdić, tajnica 
 
Sjednici je nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predsjednica 
Školskog odbora Mirna Vovk je pozdravila  nazočne i predložila sljedeći dnevni red na 
usvajanje:  
 

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke 
škole, Slavonski Brod 

2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata za 
zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja. 

3. Različito 
  
Na predloženi dnevni red ravnatelj Mato Čaklovac je predložio sljedeću dopunu  
dnevnog reda: 
 

4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata za 
zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 107. stavku 10. Zakona o odgoju i  
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

5. Donošenje Odluke o Izmjenama Godišnjeg plana i programa rada Škole za 
školsku godinu 2019./20. 

 
Dnevni red sjednice i predložena dopuna dnevnog reda su jednoglasno prihvaćeni. 
 
Ad) 1. 
Na zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno  
usvojen. 
 
Ad) 2. 
Natječaj za radna mjesta objavljen je sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi na oglasnoj ploči  i mrežnim stranicama  Zavodu za 
zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole 19. studenog 2019. 
godine. Suglasnost za raspisivanje natječaja dobili smo od Ureda državne uprave u 
Brodsko-posavskoj županiji  18. studenog 2019. godine. Povjerenstvo za provedbu 
javnog natječaja je sukladno članku 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 
Ekonomsko-birotehničke škole utvrdilo koje su prijave na natječaj pravodobne i 
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potpune i utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne 
uvjete natječaja. Na natječaj je pristiglo ukupno 8 prijava, od toga za nastavnika 
hrvatskog jezika 4 prijave, a za nastavnika hrvatskog jezika i kompjutorske 
daktilografije 4 prijave. Povjerenstvo je sukladno Pravilniku provelo postupak 
vrednovanja i  utvrdilo liste kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na 
razgovoru s kandidatima te su iste uz zapisnik dostavile ravnatelju.  Ravnatelj Mato 
Čaklovac  je zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog 
odnosa za kandidate koji su ostvarili najveći broj bodova kako slijedi: 
 

1. Nastavnik hrvatskog jezika – 1 izvršitelj, 10 sati nastave tjedno, na određeno 
radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja 

- Ines Buntak, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra 
edukacije povijesti umjetnosti 

 

2. Nastavnik hrvatskog jezika i kompjutorske daktilografije – 1 izvršitelj, 16 sati 
nastave tjedno, na određeno radno vrijeme do 17. lipnja 2020. godine 

- Dajana Karakaš, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti  
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 

- Daje se suglasnost za sklapanje ugovora s  predloženim kandidatima. 
 
Ad) 4. 
Ravnatelj je izvijestio Školski odbor da je 9. prosinca 2019. godine Škola dobila 
suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za radno mjesto - nastavnik 
informatike, 6 sati nastave tjedno do 31. kolovoza 2020. godine. Radni odnos je na 
određeno jer su to sati sindikalne povjerenice. Budući da na navedenim poslovima 
već šestu školsku godinu zaredom radi Marijana Lopojda koja je zaposlena na 
neodređeno nepuno radno vrijeme u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, 
Slavonski Brod, ravnatelj je za imenovanu zaposlenicu  zatražio  suglasnost Školskog 
odbora zasnivanje radnog odnosa  bez raspisivanja natječaja, sukladno članku 107. 
stavku 10. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 

- Daje se suglasnost za sklapanje ugovora s  predloženim kandidatom. 
 
Ad) 5. 
Ravnatelj je izvijestio Školski odbor da je Škola sukladno obavijesti Ministarstva 
znanosti i obrazovanja 10. prosinca 2019. godine dostavila Upravnom odjelu za 
obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije prijedlog nadoknade 
nastavnih dana provedenih u štrajku u Ekonomsko-birotehničkoj školi, ukupno 16 
radnih dana. 
Nadoknadom nastavnih dana mijenja se Kalendar rada Škole, kao i Vremenik izradbe 
i obrane završnog rada, koji su sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole 
za školsku godinu 2019./20. Ravnatelj je pročitao prijedlog nadoknade nastavnih 
dana i sukladno tome predložio Izmjenu Godišnjeg plana i programa rada Škole za 
školsku godinu 2019./20.  
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Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 
- Donose se Izmjene Godišnjeg plana i programa rada Ekonomsko-birotehničke  
  škole,  Slavonski Brod,  za školsku godinu 2019./2020.  
 
- Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i    
  mrežnoj stranici Škole. 
 
Sjednica je završila u 14 sati. 
 
Zapisnik sastavila:                                      Predsjednica Školskog odbora:                                       
Dragica Filajdić, dipl. iur.                                     Mirna Vovk, dipl. oec. 

 


