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Z A P I S N I K 
 

s  8. sjednice  Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, održane 23. 
ožujka  2018. godine  u prostorijama Škole  s početkom u 12,30 sati. 
 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

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

 
 
Ostali nazočni: Mato Čaklovac, ravnatelj 
 
Sjednici je nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predsjednica Školskog 
odbora Mirna Vovk pozdravila  je nazočne i predložila  sljedeći dnevni red na usvajanje: 
  

1. Usvajanje zapisnika sa  7. 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. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o odabiru kandidata za zasnivanje 
radnog odnosa do raspisivanja natječaja, ali ne dulje od 60 dana.  

4. Različito. 
  
Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
 
Ad) 1. 
Na zapisnik sa 7.  sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno usvojen. 
 
Ad) 2.  
Ravnatelj Mato Čaklovac je izvijestio Školski odbor da je 12. ožujka 2018. godine objavljen natječaj 
za nastavnika ekonomske skupine predmeta – na određeno puno radno vrijeme do povratka 
zaposlenice Valentine Bodrožić-Selak s bolovanja (komplikacije u trudnoći i rodiljni dopust). 
Natječaj je, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, objavljen na 
oglasnoj ploči  i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Škole. Na natječaj je pristiglo ukupno 24 prijave.  Nitko od prijavljenih kandidata ne 
ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. 
Na navedeno je radno mjesto ravnatelj Mato Čaklovac predložio Jelenu Eržen, magistru ekonomije 
s pedagoškim kompetencijama koja već uspješno radi na navedenim poslovima temeljem ugovora 
o radu  na određeno, ali ne dulje od 60 dana. 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
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- Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno do povratka            
          zaposlenice Valentine Bodrožić-Selak na rad za zaposlenicu Jelenu Eržen, magistru  
          ekonomije s pedagoškim kompetencijama. 
 
Ad) 3.  
Ravnatelj Mato Čaklovac je izvijestio Školski odbor da je nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 
Ivan Bilić zatražio sporazumni prekid radnog odnosa  zbog sklapanja ugovora o radu na 
neodređeno puno radno vrijeme  u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu počevši od 19. ožujka 
2018. godine. Do raspisivanja natječaja na upražnjeno radno mjesto zaposlen je po odluci 
ravnatelja  Danijel Šimundić, prof. kineziologije, na određeno radno vrijeme - ugovor do 15 dana. 
Ravnatelj je zatražio suglasnost Školskog odbora za produženje ugovora, ali ne dulje od 60 dana.  
 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
 
- Daje se  suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno do raspisivanja natječaja, ali        
          ne dulje od 60 dana, za  Danijela Šimundića, prof. kineziologije. 
          
 

 
  Sjednica je završila u 13,30 sati. 

 
 
Zapisnik sastavila:                                                        Predsjednica Školskog odbora:                                       
Vesna Bičanić Janje, prof.                                              Mirna Vovk, dipl. oec. 


