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Z A P I S N I K 

s 29. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, održane 
16. lipnja 2016. godine u prostorijama Škole s početkom u 12 sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Ana Mladinović  
2. Lidija Pačić 
3. Mirna Vovk 
4. Željko Čavčić  
5. Tomislav Delić 
6. Mario Čičak 

 
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 28. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke 
škole, Slavonski Brod. 

2. Izbor kandidata za ravnatelja Škole.  
3. Različito.  
 

Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
  
 
Ad) 1.  
 
Na zapisnik s 28. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno 
usvojen. 

 
Ad) 2. 
 
Predsjednica Školskog odbora Ana Mladinović izvijestila je Školski odbor da su 
sukladno članku 76. stavak 3. Statuta Škole pravodobne prijave i ostale važne isprave 
kandidata za ravnatelje koji su ispunjavali uvjete umnožene i dostavljene 
Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i skupu radnika. 
Potom je informirala prisutne o rezultatima glasovanja na sjednicama kako slijedi: 
 
Sjednica Nastavničkog vijeća održana je 15. lipnja 2016. godine u 12 sati. Nakon 
provedenog tajnog glasovanja donesen je zaključak prema kojemu je kandidat za 
ravnatelja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, ispred Nastavničkog vijeća 
Mato Čakkovac, prof. povijesti i etnologije. 
Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 

1. Mato Čaklovac – 49 glasova 
2. Tomislav Mirosavljević – 6 glasova 
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Skup radnika održan je 15. lipnja 2016. godine u 13,30 sati. Nakon provedenog tajnog 
glasovanja donesen je zaključak prema kojemu je kandidat za ravnatelja Ekonomsko-
birotehničke škole, Slavonski Brod, ispred skupa radnika Mato Čaklovac, prof. povijesti 
i etnologije. 
Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 
1. Mato Čaklovac – 52 glasa 
2. Tomislav Mirosavljević – 12 glasova 
 
Sjednica Vijeća roditelja održana je dana 15. lipnja 2016. godine u 17 sati. Nakon 
provedenog tajnog glasovanja Vijeće roditelja je donijelo zaključak prema kojemu je 
kandidat za ravnatelja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, ispred Vijeća 
roditelja Mato Čaklovac, prof. povijesti i etnologije. 
Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 
1. Mato Čaklovac – 19 glasova 
2. Tomislav Mirosavljević – 4 glasa 
 
Zaključci sva tri navedena tijela su nakon održanih sjednica dostavljeni predsjednici 
Školskog odbora. 
 
Predsjednica Školskog odbora podsjetila je da su članovi Školskog odbora izabrani 
ispred Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika kod izbora ravnatelja dužni 
zastupati stajališta koja su zauzela njihova izborna tijela. Izbor kandidata za ravnatelja 
obavlja se javnim glasovanjem.  
 
Na izlaganje predsjednice Školskog odbora Ane Mladinović nije bilo primjedbi pa je 
Školski odbor jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
 

1. Za ravnatelja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, izabran je 
kandidat Mate Čaklovac, prof. povijesti i etnologije. 

2. Za izabranog kandidata iz točke 1. ove odluke zatražit će se, prije 
donošenja odluke o imenovanju ravnatelja, prethodna suglasnost ministra 
znanosti, obrazovanja i sporta. 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Sjednica je završila u 13 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: Predsjednica Školskog odbora:  
Dragica Filajdić, dipl. iur. Ana Mladinović, dipl. inž. 


