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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
s  27.  sjednice  Školskog  odbora  Ekonomsko-birotehničke  škole,  Slavonski  Brod,  
održane  12.  svibnja  2016.  godine  u  prostorijama  Škole  s  početkom  u  13  sati. 

 
Nazočni  članovi  Školskog  odbora: 

1. Ana  Mladinović   
2. Lidija  Pačić 
3. Željko  Čavčić   
4. Mario  Čičak 

 
Nenazočni  članovi:  Mirna  Vovk  i  Tomislav  Delić  (opravdano)  i  Antonija  Jurjević. 
 
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  26.  sjednice  Školskog  odbora  Ekonomsko-birotehničke  
škole,  Slavonski  Brod. 

2. Davanje  prethodne  suglasnosti  na  prijedlog  ravnatelja  o  odabiru  kandidata  
za  zasnivanje  radnog  odnosa  bez  natječaja  sukladno  članku  107.  točka  10.  
stavak  3.  Zakona  o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi. 

3. Donošenje  Odluke  o  raspisivanju  natječaja  za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  
Ekonomsko-birotehničke  škole,  Slavonski  Brod. 

4. Različito.   
 

Dnevni  red  sjednice  je  jednoglasno  prihvaćen.   
 
Ad)  1.   
 
Na  zapisnik  s  26.  sjednice  Školskog  odbora  nije  bilo  primjedbi  pa  je  isti  
jednoglasno  usvojen. 

 
Ad)  2. 
 
Ravnatelj  je  izvijestio  Školski  odbor  da  je  22.  travnja  2016.  godine  stigla  
suglasnost  Ministarstva  znanosti,  obrazovanja  i  sporta  za  radno  mjesto  -  
Nastavnik  latinskog  jezika,  8  sati  nastave  tjedno,  neodređeno  radno  vrijeme  
umjesto  radnice  Ane  Alar  Vuković  kojoj  je  prestao  radni  odnos  temeljem  
Sporazuma  o  prestanku  ugovora  o  radu.  Na  upražnjeno  radno  mjesto  zaposlili  
smo  najprije  po  odluci  ravnatelja  do  15  dana,  a  potom  uz  suglasnost  Školskog  
odbora  do  60  dana,  Marka  Galića,  magistar  edukacije  latinskog  jezika.  Budući  
da  je  imenovani  radnik  do  sada  uspješno  obavljao  naveden  poslove,  a  zaposlen  
je  na  neodređeno  nepuno  radno  vrijeme  u  Srednjoj  školi  Matije  Antuna  
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Reljkovića,  Slavonski  Brod,  ravnatelj  je  predložio  nastavak  rada  i  zasnivanje  
radnog  odnosa  bez  raspisivanja  natječaja  sukladno  članku  107.  točka  10.  stavak  
3.  Zakona  o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi. 
   
Na  prijedlog  ravnatelja  nije  bilo  primjedbi  pa  je  Školski  odbor  jednoglasno  
donio  sljedeću  ODUKU: 
 

- Daje  se  suglasnost  za  sklapanje  ugovora  o  radu  na  neodređeno  radno   
  vrijeme,  8  sati  nastave  tjedno,  za  Marka  Galića,  magistar  edukacije  latinskog   
  jezika.   
   
Ad)  3. 
   
Ravnatelju  Željku  Vukeliću  zbog  odlaska  u  mirovinu  prestaje  mandat  ravnatelja  
31.  kolovoza  2016.  godine.  Sukladno  odredbama  Zakona  o  odgoju  i  
obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi,  Školski  odbor  raspisuje  natječaj  za  
izbor  i  imenovanje  ravnatelja  škole,  a  prema  odredbama  Statuta  Ekonomsko-
birotehničke  škole  Slavonski  Brod  natječaj  se  raspisuje  najkasnije  60  dana  prije  
isteka  mandata  aktualnog  ravnatelja.  Slijedom  navedenog  predsjednica  Školskog  
odbora  Ana  Mladinović  je  predložila  donošenje  Odluke  o  raspisivanju  natječaja  
za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  Ekonomsko-birotehničke  škole  Slavonski  Brod. 
 
Na  prijedlog  predsjednice  Školskog  odbora  nije  bilo  primjedbi  pa  je  Školski  
odbor  jednoglasno  donio  sljedeću  ODUKU: 
 

- Raspisuje  se  natječaj  za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  Ekonomsko-
birotehničke   

  škole  Slavonski  Brod.   
  -  Natječaj  će  se  objaviti  u  Večernjem  listu,  na  oglasnoj  ploči  Škole  i  
službenoj   
  web  stranici  Škole  www.ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr 
  -  Rok  za  podnošenje  prijava  kandidata  na  natječaj  je  15  dana  od  dana  
objave   
  natječaja. 

- Sastavni  dio  ove  odluke  je  tekst  natječaja. 
 
Sjednica  je  završila  u  13,30  sati. 
 
 
Zapisnik  sastavila:  Predsjednica  Školskog  odbora:   
Dragica  Filajdić,  dipl.  iur.  Ana  Mladinović,  dipl.  inž. 

http://www.ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr/

