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Z A P I S N I K 
 

s 30. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, održane 
8. srpnja 2016. godine u prostorijama Škole s početkom u 11 sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

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

 
Nenazočni članovi: Mario Čičak (opravdano), Željko Čavčić 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 29. sjednice Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke 
škole, Slavonski Brod. 

2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Ekonomsko-birotehničke škole, 
Slavonski Brod.  

3. Različito.  
 
Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
  
 
Ad) 1.  
 
Na zapisnik s 29. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno 
usvojen. 

 
Ad) 2. 
 
Predsjednica Školskog odbora Ana Mladinović izvijestila je članove Školskog odbora da 
je dana 21. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zaprimilo 
zahtjev i potrebnu dokumentaciju za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje 
Mate Čaklovca za ravnatelja naše škole. 
Dana 6. srpnja 2016. godine istekao je zakonski rok od 15 dana u kojem je ministar 
mogao uskratiti ili dati suglasnost, stoga se smatra da je suglasnost dana. 
Budući da po isteku roka za očitovanjem ministra teče rok od 15 dana u kojem Školski 
odbor mora donijeti odluku o imenovanju ravnatelja Ekonomsko-birotehničke škole, 
Slavonski Brod, predsjednica Školskog odbora predložila je donošenje iste. 
Na prijedlog predsjednice Školskog odbora Ane Mladinović nije bilo primjedbi i Školski 
odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
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1. Mato Čaklovac, prof. povijesti i etnologije imenuje se ravnateljem 
Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, na vrijeme od pet (5) 
godina, s danom 1. rujna 2016. godine. 

 
 
Ad) 3. 
 
Predsjednica Školskog odbora Ana Mladinović izvijestila je Školski odbor da je Mato 
Čaklovac, novi ravnatelj Škole, podnio pismeni zahtjev za mirovanjem ugovora o radu 
do prestanka mandata. Imenovani je zaposlen na neodređeno puno radno vrijeme na 
radnom mjestu nastavnika povijesti. 
Budući da se radi o zakonskoj mogućnosti propisanoj člankom 128. Zakona o odgoju i 
obrazovanju Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
 

1. Mati Čaklovcu, prof. povijesti i etnologije, koji je imenovan za ravnatelja 
Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, zaposlenom na neodređeno 
puno radno vrijeme, na radnom mjestu nastavnika povijesti temeljem ugovora 
o radu od 1. rujna 2006. godine (KLASA:112-02/01-06/01, URBROJ:2178/01-
12-06-01) odobrava se mirovanje ugovora o radu. 

2. Ugovor o radu iz točke 1. ove odluke mirovat će pet (5) godina. 
3. Mirovanje ugovora o radu započeti će 1. rujna 2016. godine. 
4. Mato Čaklovac obvezan je vratiti se na radno mjesto za koje je odobreno 

mirovanje ugovora o radu po prestanku mandata ravnatelja Škole, u roku 30 
dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom mu 
prestaje radni odnos. 

 
 
 
Sjednica je završila u 12 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: Predsjednica Školskog odbora:  
Dragica Filajdić, dipl. iur. Ana Mladinović, dipl. inž. 


