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Z A P I S N I K 

s 26. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, održane 
15. ožujka 2016. godine u prostorijama Škole s početkom u 13 sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Ana Mladinović  
2. Mirna Vovk 
3. Lidija Pačić 
4. Tomislav Delić 

 
Nenazočni članovi: Željko Čavčić (opravdano), Mario Čičak i Antonija Jurjević. 
 
Ostali nazočni: ravnatelj Željko Vukelić i tajnica Dragica Filajdić.  
 
Sjednici je nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predsjednica 
Školskog odbora Ana Mladinović je pozdravila nazočne i predložila sljedeći dnevni red 
na usvajanje:  
 

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke 
škole, Slavonski Brod. 

2. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu. 
3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata za 

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

zasnivanje radnog odnosa do raspisivanje natječaja, ali ne dulje od 60 dana. 
5. Različito.  
 

Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
 
Ad) 1.  
 
Na zapisnik s 25. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno 
usvojen. 

 
Ad) 2. 
 
Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu obrazložila je tajnica Dragica Filajdić uz napomenu 
da je isti napravljen prema prijedlogu Pravilnika o zaštiti na radu, koji je za našu školu 
izradio Zagrebinspekt d. o. o. za kontrolu i inženjering, Zagreb, stručna tvrtka 
ovlaštena za obavljanje poslova iz područja zaštite na radu. Novi Pravilnik o zaštiti na 
radu dužni smo donijeti jer prema Procjeni rizika na radu u Ekonomsko-birotehničkoj 
školi, napravljenoj u prosincu 2015. godine, i planu mjera za smanjivanje razine 
opasanosti, jedna od navedenih mjera je i usklađenje postojećeg Pravilnika s novim 
propisima zaštite na radu. Novi Pravilnik zaštite na radu usklađen je i s Procjenom 
rizika na radu u Ekonomsko-birotehničkoj školi. 
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Na predloženi Pravilnik o zaštiti na radu nije bilo primjedbi pa je Školski odbor 
jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
 

- Donosi se Pravilnik o zaštiti na radu.  
- Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.  

 
Ad) 3. 
 
Natječaj za radno mjesto - nastavnik ekonomske skupine predmeta, 19 sati nastave 
tjedno, na određeno do povratka zaposlenice s bolovanja ( komplikacije u trudnoći i 
rodiljni dopust) - 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 25. veljače 2016. godine. Na natječaj je 
pristiglo ukupno 30 prijava. Nitko od prijavljenih kandidata ne ostvaruje pravo 
prednosti pri zapošljavanju. 
Na navedeno radno mjesto ravnatelj Željko Vukelić je predložio Josipu Krešić, magistru 
ekonomije s pedagoškim kompetencijama i zatražio suglasnost Školskog odbora za 
nastavak rada i sklapanje ugovora o radu do povratka zaposlenice Tee Janković 
Mikolčević na rad, budući da imenovana već uspješno radi na tim poslovima i ima 
ugovor o radu na određeno do raspisivanja natječaja, ali ne dulje od 60 dana. 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODUKU: 
 
- Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno za Josipu  
 Krešić, magistra ekonomije s pedagoškim kompetencijama, do povratka na rad  
 zaposlenice Tee Janković Mikolčević.  
  
Ad) 4. 
 
Ravnatelj je izvijestio Školski odbor da je zaposlenica Ana Alar Vuković, prof. latinskog 
jezika, zatražila sporazumni prekid radnog odnosa zbog odlaska na drugo radno 
mjesto. Zaposlenica je u našoj školi imala radni odnos na neodređeno, nepuno radno 
vrijeme. Prekid radnog odnosa zatražila je od 1. ožujka 2016. godine. Na upražnjeno 
radno mjesto zaposlili smo po odluci ravnatelja do 15 dana Marka Galića, magistar 
edukacije latinskog jezika. Imenovani je zaposlen na neodređeno nepuno radno 
vrijeme u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, a u našoj školi 
nadopunjuje normu.  
Budući da još nismo dobili suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete i športa za 
popnu upražnjenog radnog mjesta i raspisivanje natječaja, ravnatelj je zatražio 
suglasnost Školskog odbora za sklapanje ugovora o radu na određeno, do raspisivanja 
natječaja, ali ne dulje od 60 dana, za Marka Galića.  
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODUKU: 
 
- Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno za Marka  
 Galića, magistar edukacije latinskog jezika, do raspisivanja natječaja, ali ne  
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 dulje od 60 dana.  
 
Ad) 5. 
  
 
Ravnatelj je izvijestio Školski odbor da je 11.ožujka 2016. godine u našoj školi 
uspješno održano regionalno natjecanje GASTRO 2016.– II regija: Istočna Hrvatska ( 
Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska 
županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-
srijemska županija i Koprivničko-križevačka županija). Na natjecanju su sudjelovali 
učenici iz sedam škola (Druga srednja škola Beli Manastir, Ekonomska i turistička škola 
Daruvar, Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod, Srednja škola Vinkovci, 
Srednja škola Koprivnica, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar i 
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek). Učenici su se natjecali u tri discipline i to: 
Poslovanje recepcije hotela, Poslovanje putničke agencije i Predstavljanje turističkog 
odredišta – destinacije. Naš učenik Tibor Parić je osvojio je 2. mjesto u disciplini 
Poslovanje putničke agencije i time se plasirao na državno natjecanje. 
 
 
Sjednica je završila u 13,30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: Predsjednica Školskog odbora:  
Dragica Filajdić, dipl. iur. Ana Mladinović, dipl. inž. 


