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                                              Z A P I S N I K 
 

s  1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, 
Slavonski Brod, održane 14. rujna 2017. godine u prostorijama Škole s početkom u 
13 sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Mirna Vovk                   
2. Vesna Bičanić Janje 
3. Zvonimir Majić 
4. Irena Lucić 
5. Tomislav Delić 
6. Sandra Dabić 
7. Anamarija Vukelić 

 
 
Ostali nazočni: Mato Čaklovac, ravnatelj i Dragica Filajdić, tajnica.  
 
Sukladno članku 33. Statuta Ekonomsko-birotehničke škole konstituirajuću sjednicu 
je pripremio i sazvao ravnatelj Mato Čaklovac, a sjednici je do izbora predsjednika  
sukladno Statutu predsjedavala Sandra Dabić. 
 
Sjednici je nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. Ravnatelj je 
pozdravio nazočne i poželio im puno uspjeha u zajedničkom radu, potom je Sandra 
Dabić predložila sljedeći dnevni red na usvajanje:  
 

1. Konstituiranje Školskog odbora 
- Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog 

odbora 
- Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
- Izbor predsjednika i zamjenika Školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata za 
zasnivanje radnog odnosa bez natječaja, ali ne dulje od 60 dana. 

3. Različito.  
  
Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
 
Ad) 1. 
 
 Školski odbor Ekonomsko-birotehničke škole konstituiran je 12. rujna 2013. 
godine. Budući da je četverogodišnji mandat svim članovim Školskog odbora istekao 
12.rujna 2017. godine sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi i Statutu Ekonomsko-birotehničke škole izabrani su novi članovi Školskog 
odbora. Školski odbor ima 7 članova koje imenuje i razrješava: 
 
- Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika  
- Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole   
- Osnivač, tri člana samostalno. 
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- Jednog člana Školskog odbora bira i razrješava  radničko vijeće. Ako u školi nije 
utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika biraju radnici škole tajnim i 
neposrednim glasovanjem. 
 
O izboru članova Školskog odbora izvješće je podnio ravnatelj Mato Čaklovac i 
potvrdio da su za članove Školskog odbora izabrani i imenovani: 
 
- iz reda roditelja (na sjednici Vijeća roditelja održanoj 25.05. 2017.) -  Irena Lucić 
- iz reda nastavnika i stručnih suradnika (na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj  
  3.07.2017.) Vesna Bičanić Janje i Zvonimir Majić  
- u ime osnivača  (odluka Župana  od 12.09.2017.) - Anamarija Vukelić, Tomislav  
  Delić i Sandra Dabić   
- kao predstavnik radnika (izbori održani 23.8.2017.) – Mirna Vovk 
 
Nakon provjere i potvrde izabranih članova, prešlo se na izbor predsjednika i 
zamjenika predsjednika Školskog odbora. Predloženo je da predsjednik bude netko 
od nastavnika Škole radi bolje organizacije i pripremanja sjednica. Nakon toga za 
predsjednicu Školskog odbora predložena je i jednoglasno izabrana Mirna Vovk, a za 
zamjenika predsjednice predložen je i jednoglasno izabran Tomislav Delić   
 
Prije rasprave o drugoj točki dnevnog reda, ravnatelj je članovima Školskog odbora 
imenovanim u ime osnivača u kratkim crtama  približio rad i ustroj škole (zanimanja 
koja obrazujemo, broj zaposlenika, broj učenika i broj razrednih odjela, rad u 
smjenama i sl.)   
 
Ad) 2.  
 
 Zahtjev za nova radna mjesta za školsku godinu 2017./18. uputili smo 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja  6. rujna 2017. godine. Do dobivanja suglasnosti  
i raspisivanja natječaja sa zaposlenicima  na tim radnim mjestima  sukladno Zakonu  
zaključili  smo ugovor o radu na određeno radno vrijeme do 15 dana.  Budući da taj 
rok od 15 dana istječe 15. rujna 2017., ravnatelj je Školskom odboru predložio 
produženje ugovora i zasnivanje radnog odnosa na određeno do raspisivanja 
natječaja, ali ne dulje od 60 dana, za sljedeće kandidate: 
 

- Ivana Žalac, mag. educ. filozofije i povijesti  – Povijest, 2 sata nastave tjedno,  
- Ivica Kolakovski, dipl. ekonomist s pedagoškim kompetencijama -           

Ekonomska skupina predmeta, 13 sata nastave tjedno,  
- Marijana Lopojda, mag. educ. matematike i informatike   – Informatika, 8 sati  

nastave tjedno, 
- Ivana Žalac, mag. educ. filozofije i povijesti – Etika, 2 sata nastave tjedno.  
 

Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno dao 
suglasnost za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana s predloženim  kandidatima. 
 
Ravnatelj je također zatražio suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno 
radno vrijeme do raspisivanja natječaja, ali ne dulje 60 dana,  za zaposlenike koji 
zamjenjuju zaposlenice na bolovanju i to: 
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- Josipa Krešić, mag. ekonomije, s pedagoškim kompetencijama – ekonomska 

skupina predmeta, puno radno vrijeme, zamjenjuje  Valeriju Šprajc koja je na 
bolovanju (komplikacije u trudnoći), 

- Anita Jergović, prof. sociologije i filozofije – 4 sata nastave sociologije, 
zamjenjuje Blanku Filošević koja koristi rodiljni dopust, 

- Ivan Šakić, mag. prava s pedagoškim kompetencijama, - pravna grupa 
predmeta, puno radno vrijeme, zamjenjuje zaposlenicu na bolovanju Lidiju 
Pačić, 

- Ljubica Leninger – spremačica, puno radno vrijeme, zamjenjuje zaposlenicu na 
bolovanju Nedjeljku Vranić.   

 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno dao 
suglasnost za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana s predloženim  kandidatima. 
 
Sjednica je završila u 14 sati. 
 
Zapisnik sastavila:                                                 Predsjednica Školskog odbora:                                       
Dragica Filajdić, dipl. iur.                                            Mirna Vovk, dipl. oec. 
 
 


