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Z A P I S N I K 

sa  21. sjednice  Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod, 
održane 2. studenog  2015. godine  u prostorijama Škole  s početkom u 13 sati. 

 
Nazočni članovi Školskog odbora: 

1. Ana Mladinović                   
2. Lidija Pačić 
3. Mirna Vovk 
4. Željko Čavčić 

 
Nenazočni članovi: Mario Čičak, Tomislav Delić  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 sa 20. 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  na određeno do raspisivanja natječaja, ali ne dulje od 
60 dana.   

4. Različito.  
 
Na predloženi dnevni red predsjednica Školskog odbora Ana Mladinović je zatražila 
dopunu dnevnog reda i to: 
 - Donošenje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomsko-
birotehničke škole, Slavonski Brod. 
  
Dnevni red sjednice i predložena dopuna dnevnog reda su jednoglasno prihvaćeni. 
 
Ad) 1.  
 
Na zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno 
usvojen. 

 
Ad) 2. 
 
Natječaj za radna mjesta 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 22. listopada 2015. 
godine. Na natječaj je pristigla  81 prijava, od toga:  za nastavnika hrvatskog jezika 26 
prijava, za nastavnika nastavnog predmeta Čovjek zdravlje i okoliš  15 prijava, za 
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nastavnika ekonomske skupine predmeta  28 prijava, za nastavnika matematike 5 
prijava i  za nastavnika informatike 7 prijava. Nitko od prijavljenih kandidata  nema 
pravo prednosti  pri zapošljavanju. Ravnatelj Željko Vukelić je pročitao  tekst natječaja 
i predložio kandidate za pojedina radna mjesta kako slijedi: 
 
1.  Marija Jurić, magistra edukacije  hrvatskog jezika  i književnosti  - nastavnik  
    hrvatskog jezika, poslovnih komunikacija, daktilografije s poslovnim dopisivanjem –    
    puno radno vrijeme, na neodređeno radno vrijeme. 
2. Božana Benošić, magistra biologije s pedagoškim kompetencijama - nastavnik   
    nastavnog predmeta Čovjek, zdravlje i okoliš – 3 sata nastave tjedno, na  
    neodređeno radno vrijeme.  
3. Antonija Šakić, dipl. ekonomistica s pedagoškim kompetencijama - nastavnik  
    ekonomske skupine predmeta – puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme    
    do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta. 
4. Marija Štivić, magistra edukacije matematike i informatike - nastavnik  
    matematike – 4 sata nastave tjedno, na određeno radno vrijeme do 31.8.2016.     
    godine. 
5.  Marija Štivić, magistra edukacije matematike i informatike- nastavnik informatike –  
    4 sata nastave tjedno, na određeno radno vrijeme do 31.8.2016. godine 
 
Predloženi  kandidati  ispunjavaju uvjete natječaja i već su uz prethodnu suglasnost 
Školskog odbora u radnom odnosu na određeno vrijeme, 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 s  predloženim kandidatima. 
 
Ravnatelj je također zatražio suglasnost za dopunu norme  u ovoj školskoj godini  
našim nastavnicima zaposlenim na neodređeno nepuno radno vrijeme, te nastavnicima 
iz drugih škola zaposlenim na neodređeno s nepunim radnim vremenom, koji će 
izvoditi sate nastave  za koje smo dobili suglasnost Ministarstva, ali sukladno zakonu 
nismo raspisivali natječaj i to: 
     
1. Mato Ešegović, prof. povijesti - 8 sati nastave povijesti, na određeno radno vrijeme  
   do 31.8.2016.  
2. Snježana Jergović, prof. filozofije - 2 sata nastave etike i 10 sati na poslovima  
    ispitnog koordinatora, na određeno radno vrijeme  do 31.8.2016.    
3. Tea Janković Mikolčević, mag. ekonomije  - 2 sata nastave informatike, određeno  
    radno vrijeme do 31.8.2016. 
4. Anamarija Sverić, mag. geografije   – 6 sata nastave geografije, na neodređeno   
    radno vrijeme.  
5. Marijanu Lopojda, magistra edukacije matematike i informatike – 6 sati nastave  
    informatike, određeno radno vrijeme do 31.8.2016. ( zaposlena na neodređeno  
    nepuno radno vrijeme u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Slavonski Brod). 
6. Blanka Borić – prof. sociologije – 4 sata nastave sociologije – na neodređeno radno  
    vrijeme (zaposlena na neodređeno nepuno radno vrijeme u Srednjoj školi Matije    
    Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, Industrijsko-obrtničkoj školi, Slavonski Brod i   
    Klasičnoj gimnaziji i kolegij fra Marijana Lanosovića, Slavonski Brod ( zaposlenica  
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ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju temeljem Odluke Zajedničke prosudbene 
komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje tehnoloških viškova u 
srednjoškolskim ustanovama Brodsko-posavske županije). 
 
Na prijedlog ravnatelja nije bilo primjedbi pa je Školski odbor jednoglasno donio 
sljedeću ODLUKU: 
- Daje se suglasnost za dopunu norme predloženim kandidatima. 
     
 Ad) 3. 
 
Ravnatelj je izvijestio Školski odbor  da je spremačica Nedjeljka Vranić  na bolovanju 
od 9. listopada  2015. godine. Na njenom radnom mjestu zaposlili smo Ivanu Kušljić 
ugovorom do 15 dana. Budući da se zaposlenica u tom roku nije vratila s bolovanja, 
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 ODUKU: 
- Daje se  suglasnost  za  sklapanje   ugovora o radu na određeno do povratka 
spremačice Nedjeljke Vranić s bolovanja, ali ne dulje od 60 dana, za zaposlenicu Ivanu 
Kušljić. 
 
Ad) 4. 
 
Tajnica Dragica Filajdić je izvijestila Školski odbor da je stupio na snagu novi Pravilnik 
o kriterijima za izricanje pedagoških mjera pa je Škola dužna uskladiti odredbe  svog 
Statuta s odredbama Pravilnika. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama napravljen 
je prema uputama Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske 
županije.  
Na predložene izmjene i dopune Statuta, koje je obrazložila tajnica, nije bilo primjedbi 
pa je Školski odbor jednoglasno donio sljedeću odluku: 
 

- Donosi se Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Statuta Ekonomsko-birotehničke 
škole, Slavonski Brod. 

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta dostaviti će se Županijskoj 
skupštini Brodsko-posavske županije radi dobivanja prethodne suglasnosti. 

 
 
Sjednica je završila u 14  sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                 Predsjednica Školskog odbora:                                       
Dragica Filajdić, dipl. iur.                                            Ana Mladinović, dipl. inž. 


