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Z A P I S N I K 

 
s 31. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, održane 
15. rujna 2016. godine u prostorijama Škole s početkom u 12,30 sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

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

 
Nenazočni članovi: Mario Čičak i Antonija Jurjević. 
 
Ostali nazočni: ravnatelj Mato Čaklovac 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. Pozdravna riječ novog ravnatelja Škole Mate Čaklovca. 
2. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke 

škole, Slavonski Brod. 
3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata za 

zasnivanje radnog odnosa do raspisivanja natječaja, ali ne dulje od 60 dana. 
4. Izvješće ravnatelja o realizaciji izvanučioničke nastave za školsku godinu 

2015./16. 
5. Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za školsku godinu 2015./16. 
6. Donošenje odluke o davanju na korištenje prostora školske kuhinje i prostora za 

postavljanje aparata za bezalkoholne napitke za školsku godinu 2016./17. 
7. Različito.  

 
Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
  
Ad) 1.  
 
Novoimenovani ravnatelj Mato Čaklovac pozdravio je članove Školskog odbora, 
zahvalio im je na imenovanju i iskazanom povjerenju, i naglasio da očekuje uspješnu 
suradnju sa Školskim odborom.  
 
Ad) 2. 
 
Na zapisnik s 30. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno 
usvojen. 
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Ad) 3. 
 
Zahtjev za dobivanje suglasnosti za radna mjesta za školsku godinu 2016./17. uputili 
smo sukladno uputama Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 13. rujna 2016. 
godine. Do dobivanja suglasnosti i raspisivanja natječaja sa zaposlenicima koji rade na 
upražnjenim radnim mjestima sukladno Zakonu zaključili smo ugovor o radu na 
određeno do 15 dana. Budući da taj rok od 15 dana istječe 15. rujna 2015. ravnatelj 
Mato Čaklovac je predložio Školskom odboru produženje ugovora i zasnivanje radnog 
odnosa na određeno do raspisivanja natječaja, ali ne dulje od 60 dana, za sljedeće 
zaposlenike:  
 
1. Valerija Šprajc, magistra ekonomije – Ekonomska grupa predmeta, puno radno 

vrijeme (radno mjesto upražnjeno odlaskom Smiljke Šakić u mirovinu 31.8.2016.).  
2. Antonija Šakić, dipl. ekonomist – Ekonomska grupa predmeta, puno radno vrijeme 

(radno mjesto upražnjeno odlaskom Antuna Katalinića u mirovinu 31.8.2016.).  
3. Igor Bjelobabić, mag. educ. povijesti i filozofije – Povijest, puno radno vrijeme 

(radno mjesto upražnjeno imenovanjem Mate Čaklovca na radno mjesto 
ravnatelja). 

4. Antonija Stvorić, mag. educ. engleskog jezika i pedagogije - Engleski jezik, nepuno 
radno vrijeme, 16 sati nastave tjedno (radno mjesto upražnjeno odlaskom 
Vladimire Fišer Jurić u mirovinu 31.8.2016.).  

5. Ivana Bešlić, prof. biologije i kemije - Čovjek, zdravlje, okoliš – 3 sata nastave 
tjedno (radno mjesto upražnjeno odlaskom Božane Benošić na drugo radno 
mjesto, sporazumni prekid radnog odnosa 31.8.2016.). 

6. Ivana Žalac, prof. povijesti i filozofije – Etika - 2 sata, Logika - 2 sata, zamjena za 
zaposlenicu na bolovanju Snježanu Jergović) i Povijest - 2 sata (istekla suglasnost 
31.8.2016). 

7. Vedrana Babić, sveučilišna prvostupnica edukacije matematike – Matematika, puno 
radno vrijeme (zamjena za zaposlenicu na rodiljnom dopustu Martinu Bančić). 

8. Ana Nikolić, mag. matematike – Matematika, puno radno vrijeme (zamjena za 
zaposlenicu na bolovanju Željku Balunović). 

9. Marijana Lopojda, mag. educ. matematike i informatike – Informatika - 6 sati 
nastave tjedno (istekla suglasnost 31.8.2016.) i Matematike - 2 sata (zamjena za 
zaposlenicu na rodiljnom dopustu Martinu Bančić). 

10. Dajana Karakaš, mag.educ. hrvatskog jezika i književnosti – Hrvatski jezik, 
Poslovne komunikacije i Daktilografiju s poslovnim dopisivanjem – puno radno 
vrijeme (zamjena za zaposlenicu na rodiljnom dopustu Mariju Jurić).  

11. Valentina Jozić, mag. hrvatskog jezika i književnosti – Hrvatski jezik, puno radno 
vrijeme (zamjena za zaposlenicu na bolovanju Katicu Prgomet).  

  
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 

- Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatima, na 
određeno radno vrijeme, do raspisivanja natječaja ali ne dulje od 60 dana. 

 
Ravnatelj je također zatražio suglasnost za dopunu norme u ovoj školskoj godini našim 
zaposlenicima koji su u radnom odnosu na neodređeno nepuno radno vrijeme i to:  
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1. Mato Ešegović, prof. povijesti - 4 sata nastave Povijesti i 2 sata razredništva,  
2. Marko Galić, mag. educ. latinskog jezika - 8 sati na poslovima ispitnog  

koordinatora,  
3. Majda Stojanić, prof. psihologije – 2 sata nastave Psihologije i 1 sat nastave 

Ponašanje potrošača, 
4. Blanka Filošević, prof. sociologije – 2 sata nastave Politike i gospodarstva. 

 
Za navedene nastavne sate zatražili smo suglasnost Ministarstva, ali nismo u obvezi 
raspisivati natječaj. 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 
- Daje se suglasnost za dopunu norme predloženim kandidatima, na  
 određeno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti, ali ne dulje od 60 dana. 
 
Ad) 4. 
 
Ravnatelj je izvijestio Školski odbor da je realizirana izvanučionička nastava u školskoj 
godini 2015./16. organizirana sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih 
odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, a u cijelosti je ispunila planirani cilj i 
program putovanja. Sva putovanja su bila bez ikakvih poteškoća i primjedbi voditelja i 
učenika koji su sudjelovali.  

1. Učenici završnih razreda za zanimanje ekonomist posjetili su Hrvatsku 
gospodarsku komoru za „Dane otvorenih vrata“ 3. studenog 2015. godine. 
Voditeljica putovanje je bila prof. Smiljka Šakić.  

2. Za učenike većinom prvih razreda organiziran je odlazak na Zagrebački 
velesajam 12. studenog 2015. godine. Učenici su posjetili Interliber, Sajam 
multimedijske opreme i Infogamer. Voditeljica putovanja je bila prof. Nada 
Lovrić. 

3. Za učenike 4.C i 4.D razreda organizirana je posjeta Saboru Republike Hrvatske 
28. siječnja 2016. godine. Cilj putovanje je upoznati učenike sa poviješću 
nastanka Sabora i radom Sabora. Voditeljica putovanja je bila prof. Lidija Pačić. 

4. Učenici prvih razreda, ukupno 93 učenika, su bili na dvodnevnoj ekskurziji u 
Budimpešti u periodu od 7. do 8. svibnja 2016. godine. Ekskurziju je 
organizirala putnička agencija Brod Tours iz Slavonskog Broda. Voditeljica 
putovanja je bila prof. Nada Lovrić. 

5. Učenici drugih razreda, ukupno 56 učenika, su bili na trodnevnoj ekskurziji 
Sarajevo-Dubrovnik-Mostar u periodu od 13. do 15. svibnja 2016. godine. 
Ekskurziju je organizirala putnička agencija Brod Tours iz Slavonskog Broda. 
Voditeljica putovanja je bila prof. Mirta Kos Kolobarić. 

6. Učenici trećih razreda, ukupno 39 učenika, su bili na maturalnom putovanju u 
Španjolskoj u periodu od 22. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine. Maturalno 
putovanje je organizirala putnička agencija Brod Tours iz Slavonskog Broda. 
Voditelj putovanja je bio prof. Mato Čaklovac. 

 
Na detaljno izvješće ravnatelja nije bilo primjedbi. 
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Ad) 4. 
 
Ravnatelj je sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika 
školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja 
tih prava nadležnim tijelima izvijestio Školski odbor da tijekom školske godine 
2015./16. u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Slavonskom Brodu nije bilo nasilja između 
učenika, između učenika i nastavnika te ostalih djelatnika školske ustanove.  
Nastavnici su upoznati s odredbama Pravilnika na sjednici Nastavničkog vijeća. Učenici 
su s odredbama istog pravilnika upoznati na satu razrednika, a roditelji učenika na 
roditeljskim sastancima. 
U rješavanju problema (izostanci s nastave, neprimjereno ponašanje, nepažnja ili 
ometanje nastavnog sata) savjet i pomoć u suradnji s roditeljima pružali su učenicima 
razrednici, pedagoginja i ravnatelj, a sve u najboljem interesu učenika. Uvažavani su 
prijedlozi i mišljenja Vijeća učenika vezano za pružanje vršnjačke pomoći te 
uključivanje učenika u humanitarne i druge akcije (sportske, kulturne).  
Razrednici su u okviru programa rada razredne zajednice poučavali učenike o njihovim 
pravima i načinu ostvarivanja tih prava, a posebno o postupanjima u slučajevima 
nasilničkog ponašanja. Isto tako, na roditeljskim sastancima roditelji su informirani o 
postupanju u slučaju povrede prava učenika.  
U skladu s Kućnim redom škole tijekom cijele godine određeno je dežurstvo nastavnika 
i učenika. Kućni red i popis dežurnih nastavnika dostupan je učenicima na oglasnoj 
ploči i na Web stranici škole. Škola koristi video nadzor u skladu s posebnim propisima, 
a na ulazu u prostor Škole istaknuta je obavijest da se prostor nadzire sustavom 
tehničke zaštite. 
Vijeće učenika kao ni jedan odgojno-obrazovni radnik nije prijavilo bilo kakvo 
postupanje na štetu učenika ili povredu njihovih prava. 
Dakle, u školskoj godini 2015./2016. nije bilo vršnjačkog sukoba. Učenici pohađaju 
nastavu u sigurnom okruženju. 
Ravnatelj je sukladno Pravilniku izvijestio Školski Odbor o preventivnim programima 
koji se provode u sklopu redovite nastave, sata razrednika, školskih i razrednih 
projekata, predavanja i drugih aktivnosti koje organizira Škola. U školskoj godini 
2015./16. provedeno je 6 programa i to: „ Živjeti zdravo“, "… život , a ne ovisnost“ , 
ZNAM i kažem NE, Mjesec borbe protiv ovisnosti " Lajkam za život bez ovisnosti ", 
Kultura mira U sklopu projekta "Društvo dijaloga - manje nasilja" i Sigurn(ij)i na Dan 
sigurnijega interneta. 
 
Na izvješće ravnatelja nije bilo primjedbi. 
 
Ad) 5. 
 
Ravnatelj Mato Čaklovac je predložio Školskom odboru da i ovoj školskoj godini 
sukladno Odluci Županijske skupštine o uvjetima i kriterijima za davanje i uzimanje na 
korištenje prostora i opreme u školskim i drugim objektima damo na korištenje prostor 
školske kuhinje i dio školskog prostora u prizemlju Škole za postavljanje aparata za 
bezalkoholne napitke za učenike.  
Prostor školske kuhinje za prodaju gotovih pekarskih proizvoda koristi i u ovoj školskoj 
godini Mlin i pekarnica Janković. Naknada za korištenje prostora školske kuhinje iznosi 



Stranica 5 

 

5.060,00 kuna mjesečno, a način i uvjeti davanja na korištenje navedenog prostora 
regulirat će se posebnim ugovorom za školsku godinu 2016./17.  
Dio školskog prostora u prizemlju Škole za postavljanje aparata za bezalkoholne 
napitke za učenike Škole već tri godine koriste Automati i servis Barišić d.o.o., 
Slavonski Brod. Naknada za korištenje prostora je 800,00 kuna mjesečno. Budući da su 
učenici zadovoljni kvalitetom proizvoda i napitaka, a korisnici redovito plaćaju naknadu 
za korištenje prostora, ravnatelj je predložio produženje ugovora i za ovu školsku 
godinu. 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 
 

1. Ekonomsko-birotehnička škola u školskoj godini 2016./2017. davat će na 
korištenje prostor školske kuhinje koji se nalazi u prizemlju Škole. 

- U prostoru kuhinje pružat će se usluge prehrane (prodaja gotovih proizvoda) 
isključivo učenicima i zaposlenicima Škole. 

- Naknada za korištenje prostora školske kuhinje utvrđuje se u iznosu od 
5.060,00 kuna mjesečno, a način i uvjeti davanja na korištenje navedenog 
prostora regulirat će se posebnim ugovorom sklopljenim s odabranim 
korisnikom. 

2. Dio školskog prostora u prizemlju Škole davat će se na korištenje za 
postavljanje aparata za bezalkoholne napitke za učenike Ekonomsko-
birotehničke škole. 

- Naknada za korištenje prostora utvrđuje se u iznosu od 800,00 kuna, a način i 
uvjeti davanja na korištenje prostora Škole za postavljanje aparata za 
bezalkoholne napitke regulirat će se posebnim ugovorom sklopljenim s 
odabranim korisnikom. 

- Školski prostor davat će se na korištenje u vrijeme i na način kojim se neće 
remetiti redoviti rad Škole. 

3. Odluka o davanju na korištenje školskog prostora u školskoj godini 2016./17. 
dostavit će se Brodsko - posavskoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, 
sport i kulturu radi dobivanja prethodne suglasnosti. 

 
Sjednica je završila u 13,30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: Predsjednica Školskog odbora:  
Dragica Filajdić, dipl. iur. Ana Mladinović, dipl. inž. 


