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                                              Z A P I S N I K 
 

s  3. sjednice  Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski 
Brod, održane 8. prosinca 2021. godine  u prostorijama Škole  s početkom u 13,00 
sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Mirna Vovk 
2. Vesna Bičanić Janje 
3. Sandra Dabić 
4. Tomislav Delić 

 
Nenazočni članovi: Zvonimir Majić (opravdano), Ivan Tucić (opravdano) i Ivana 
Bazina (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 2. 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  
 
Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
 
Ad) 1. 
Na zapisnik s 2. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno 
usvojen. 
 
Ad) 2. 
Natječaj za radno mjesto nastavnika povijesti umjetnosti i kulturno-povijesne baštine 
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 17. studenog 2021. 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 
potpune i utvrdile  listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne 
uvjete natječaja. Povjerenstvo je sukladno Pravilniku provelo postupak vrednovanja i  
utvrdilo liste kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru s 
kandidatima te je iste uz zapisnik dostavilo ravnatelju. 
Ravnatelj  je sukladno natječaju zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora za 
zasnivanje radnog odnosa za kandidata koji je ostvario najveći broj bodova kako 
slijedi: 
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1. Nastavnik povijesti umjetnosti i kulturno-povijesne baštine – 1 
izvršitelj, 4 sata nastave tjedno, na određeno radno vrijeme do povratka 
zaposlenice s  bolovanja   

     - Monika Gusić, magistra edukacije povijesti i magistra edukacije povijesti  
        umjetnosti  

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

- Daje se suglasnost za sklapanje ugovora s  predloženim kandidatom. 
 
 
Sjednica je završila u 13,30  sati. 
 
Zapisnik sastavila:                                      Predsjednica Školskog odbora:                                       
Dragica Filajdić, dipl. iur.                                     Mirna Vovk, dipl. oec. 

 


