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Z A P I S N I K 

 
s 34. sjednice  Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, 
održane  10. studenog 2016. godine  u prostorijama Škole  s početkom u 13 sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Ana Mladinović                   
2. Lidija Pačić 
3. Mirna Vovk 
4. Tomislav Delić 
5. Mario Čičak 
6. Katica Krajinović 

 
Nenazočni članovi: Antonija Jurjević. 
 
Ostali nazočni: ravnatelj Mato Čaklovac 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 33. 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  dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, ali ne dulje od 60 dana.   

4. Različito.  
 

Dnevni red sjednice je jednoglasno prihvaćen.  
  
Ad) 1.  
Na zapisnik s 33. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno 
usvojen. 
 
Ad) 2.  
Natječaj za radna mjesta, na određeno radno vrijeme, zamjena za zaposlenice na  
bolovanju i rodiljnom dopustu, 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 21. listopada 2016. 
godine. Na natječaj je pristiglo ukupno 15 prijava, od toga:  za nastavnika matematike 
4 prijave, za nastavnika hrvatskog jezika, poslovnih komunikacija i daktilografije s 
poslovnim dopisivanjem 10 prijava i za nastavnika logike 5 prijava. Nitko od 
prijavljenih kandidata  nema pravo prednosti  pri zapošljavanju. Ravnatelj Mato 
Čaklovac  je pročitao  tekst natječaja i predložio kandidate za pojedina radna mjesta 
kako slijedi: 
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1. Nastavnik matematike – puno radno vrijeme, određeno do povratka 
zaposlenice  Željke Balunović s bolovanja (komplikacije u trudnoći i rodiljni 
dopust). 
- Ana Nikolić, magistra matematike s pedagoškim kompetancijama 

2. Nastavnik matematike – puno radno vrijeme, određeno do povratka 
zaposlenice Martine Bančić s rodiljnog dopusta. 
- Dinko Nadih – diplomirani inženjer strojarstva   

3. Nastavnik hrvatskog jezika, poslovnih komunikacija i daktilografije s poslovnim 
dopisivanjem – puno radno vrijeme, određeno do povratka zaposlenice Marije 
Jurić s rodiljnog dopusta. 
- Dajana Karakaš – magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti     

4. Nastavnik logike – 2 sata nastave tjedno,  određeno do povratka  zaposlenice 
Snježane Jergović s bolovanja (komplikacije u trudnoći i rodiljni dopust). 
- Ivana Žalac – magistra edukacije filozofije i magistra edukacije povijesti           

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

- Daje se suglasnost za sklapanje ugovora s  predloženim kandidatima. 
 
Natječaj  za upražnjena radna mjesta, na neodređeno i određeno radno vrijeme,  te  
za  zamjena  zaposlenice na  bolovanju, 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 28. listopada 
2016. godine. Na natječaj je pristiglo  ukupno 92 prijave, od toga: za nastavnika 
povijesti 23 prijave, za nastavnika ekonomske skupine predmeta 48 prijava, za 
nastavnika engleskog jezika 5 prijava  i za  nastavnika hrvatskog jezika 16 prijava. 
Jedan kandidat ostvaruje  pravo prednosti  pri zapošljavanju temeljem Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. Ravnatelj 
Mato Čaklovac  je pročitao  tekst natječaja i predložio kandidate za pojedina radna 
mjesta kako slijedi: 

1. Nastavnik povijesti – puno radno vrijeme, određeno do povratka ravnatelja 
Mate Čaklovca  s funkcije. 
- Igor Bjelobabić – magistar povijesti i magistar edukacije filozofije 

2. Nastavnik ekonomske skupine predmeta – puno radno vrijeme, na neodređeno. 
- Mirko Vinčić – diplomirani ekonomist s pedagoškim kompetencijama, 

          a temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i   
          članova njihovih obitelji 

3. Nastavnik ekonomske skupine predmeta – puno radno vrijeme, 12 sati nastave 
tjedno na neodređeno i 10 sati nastave tjedno na određeno do 31.8.2017. 
godine. 
- Valerija Šprajc – magistra ekonomije s pedagoškim kompetencijama 

4. Nastavnik engleskog jezika – nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno na 
neodređeno i 6 sati nastave tjedno na određeno do 31.8.2017. godine. 
- Antonija Stvorić – magistra pedagogije i magistra edukacije engleskog 

jezika i književnosti 
 

5. Nastavnik hrvatskog jezika – puno radno vrijeme, na određeno do povratka 
zaposlenice Katice Prgomet s bolovanja. 
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- Valentina Jozić - magistra hrvatskog jezika i književnosti s pedagoškim 
kompetencijama 

 
Nakon kraće rasprave Školski odbor  je pristupio glasovanju i donio sljedeću ODLUKU: 
 
- Jednoglasno se daje suglasnost za sljedeće kandidate: 

1. Nastavnik povijesti – puno radno vrijeme, određeno do povratka ravnatelja 
Mate Čaklovca s funkcije. 
- Igor Bjelobabić – magistar povijesti i magistar edukacije filozofije 

2. Nastavnik engleskog jezika – nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno na 
neodređeno i 6 sati nastave tjedno na određeno do 31.8.2017. godine. 
- Antonija Stvorić – magistra pedagogije i magistra edukacije engleskog 

jezika i književnosti 
3. Nastavnik hrvatskog jezika – puno radno vrijeme, na određeno do povratka 

zaposlenice  Katice Prgomet s bolovanja. 
- Valentina Jozić - magistra hrvatskog jezika i književnosti s pedagoškim 

kompetencijama 
 
- Većinom glasova  (4 glasa za i 2 glasa protiv)   daje se  suglasnost za  sljedeće    
  kandidate: 

1. Nastavnik ekonomske skupine predmeta – puno radno vrijeme, na neodređeno. 
- Mirko Vinčić – diplomirani ekonomist s pedagoškim kompetencijama, 

          a temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i   
          članova njihovih obitelji 

2. Nastavnik ekonomske skupine predmeta – puno radno vrijeme, 12 sati nastave 
tjedno na neodređeno i 10 sati nastave tjedno na određeno do 31.8.2017. 
godine. 
- Valerija Šprajc – magistra ekonomije s pedagoškim kompetencijama 

 
Ad) 3. 
Ravnatelj je zatražio suglasnost Školskog odbora za dopunu norme i zasnivanje radnog 
odnosa na određeno radno vrijeme, ali ne dulje od 60 dana, za radna mjesta za koja je 
istekla suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja 31. 8. 2016. godine, i to za 
sljedeće zaposlenike: 
- Mato Ešegović - 4 sata  nastave povijesti  (zaposlen na neodređeno nepuno radno 

vrijeme u Ekonomsko-birotehničkoj školi i u Klasičnoj gimnaziji fra. Marijana 
Lanosovića, Slavonski Brod) 

- Marijana Lopojda – 6 sati nastave  informatike (zaposlena na neodređeno nepuno 
radno vrijeme u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Slavonski Brod) 

- Ivana Žalac – 2 sata nastave etike i 2 sata nastave povijesti (zaposlena na 
određeno nepuno radno vrijeme Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski 
Brod) 

- Marko Galić – 8 sati na poslovima ispitnog koordinatora ( zaposlen na neodređeno 
nepuno radno vrijeme u našoj školi i u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, 
Slavonski Brod) 

             
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 
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-  Daje se suglasnost za dopunu norme i sklapanje ugovora na određeno radno 
vrijeme, ali ne dulje od 60 dana s  navedenim zaposlenicima. 
 
Ravnatelj je zatražio suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa  bez 
raspisivanja natječaja, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju,  na neodređeno 
nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno – Čovjek, zdravlje i okoliš,  za Ivanu 
Bešlić, prof. biologije i kemije, koja je zaposlena na neodređeno nepuno radno vrijeme 
u Osnovnoj školi Ivana  Brlić Mažuranić, Slavonski Brod. Radno mjesto je upražnjeno 
odlaskom Božane Benošić na drugo radno mjesto. 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 
-  Daje se suglasnost za sklapanje ugovora na neodređeno nepuno radno vrijeme, 3 
sata nastave tjedno za Ivanu Bešlić, prof. biologije i kemije, sukladno članku 107. 
stavku 10. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
 
Ravnatelj je također zatražio suglasnost Školskog odbora za  sklapanje ugovora o radu 
na neodređeno puno radno vrijeme za zaposlenice Škole Teu Janković Mikolčević, 
diplomiranu ekonomisticu  i za zaposlenicu  Ivanu Dujmović, profesoricu engleskog 
jezika i povijesti, budući da Tea Janković Mikolčević  ima ugovor na neodređeno 
nepuno radno vrijeme, 18 sati nastave ekonomske skupine premeta,  a Ivana 
Dujmović, 19 sati nastave engleskog jezika.  
Mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme za obje 
zaposlenice nastala je odlaskom u mirovinu nastavnika ekonomske skupine predmeta 
(Smiljka Šakić i Antun Katalinić)  i nastavnice engleskog jezika ( Vladimira Fišer Jurić). 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 
-  Daje se suglasnost za sklapanje ugovora na neodređeno puno radno vrijeme  
imenovanim zaposlenicama sukladno članku 107. stavku 10. točka 3. Zakona o odgoju 
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
 
Ad) 4. 
Tomislav Delić je predložio da Školski odbor uputi zahtjev osnivaču za razrješenje 
Antonije Jurjević, članice Školskog odbora imenovane u ime osnivača, zbog nedolaska 
na sjednice, a samim time i nesudjelovanja u radu Školskog odbora. Imenovana je bila 
nazočna na samo 4 sjednice od ukupno 34 održane sjednice Školskog odbora. 
 
Školski odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog Tomislava Delića. 
 
Sjednica je završila u 14,30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                        Predsjednica Školskog odbora: 
Dragica Filajdić, dipl. iur.                                         Ana Mladinović, dipl. inž. 
 
 


