
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
 
KLASA:003-06/19-01/01 
URBROJ:2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 25. siječanj 2019. 

 
Zapisnik 

sa 17.sjednice Školskog odbora 
(5.u šk.g.2018/2019.) 

održane dana 25. siječnja 2019.godine  
s početkom u 13.00 sati) 

 
Nazočni: Darko Majski, Dijana Tomašević, Dubravka Jozić, Damir Roško, Ljiljana Ostojić 
Nisu nazočni:  Hrvoje Palenkić, Zoran Harambašić 
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: ravnateljica Jelena Jelinić-Bošnjak, tajnica 
Bernardica Lovaković -vodi zapisnik, Anamarija Vukelić, voditelj računovodstva 
 
Predsjednik Školskog odbora Darko Majski konstatira da je nazočno 5  od 7 članova Školskog odbora, 
te otvara sjednicu i predlaže  slijedeći: 
 
 DNEVNI RED: 
 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Davanje prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnateljice, za produženje ugovora o   radu  najduže  
do 60 dana redovnim djelatnicima ( Ina Ćurković, Patricija Raguž) do raspisivanja natječaja po 
dobivenoj suglasnosti 
3. Davanje prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnateljice, za produženje ugovora o  djelu  najduže  
do 60 dana vanjskim  suradnicima ( Renata Čanić, Nikica Marinić, Josip Glavić, Mateja Troha) do 
raspisivanja natječaja po dobivenoj suglasnosti 
4. Usvajanje Financijskog izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog 

proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.  

5. Usvajanje Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih 

6. Različito 
 
 
AD 1.) Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
AD 2.) Ravnateljica predlaže  Školskom odboru da se redovnim djelatnicima produži ugovor do 60 dana 
do raspisivanja natječaja po dobivenoj suglasnosti (Ina Ćurković, Patricija Raguž).   
Prisutni članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice. 
 
AD 3.) Ravnateljica predlaže Školskom odboru da se vanjskim suradnicima produži ugovor do 60 dana 
do raspisivanja natječaja po dobivenoj suglasnosti (Renata Čanić, Nikica Marinić, Josip Glavić, Mateja 
Troha). 
Prisutni članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice. 
 
AD 4.)  Anamarija Vukelić, voditeljica računovodstva upoznaje prisutne članove o Usvajanju 

Financijskog izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te 



proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2018. godine.  

Prisutni članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom voditeljice računovodstva o Usvajanju 

Financijskog izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 

1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.  

 
 

AD 5.) Ravnateljica upoznaje prisutne članove o Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih 
sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju odraslih kojim se utvrđuju uvjeti i način obrazovanja odraslih 
a posebice upis u programe, početak i trajanje programa, praćenje i ocjenjivanje uspjeha, prijelaz u viši 
razred, utvrđivanje i polaganje razlikovnih i dopunskih ispita. 
Prisutni članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice o usvajanju Pravilnika o 
srednjoškolskom obrazovanju odraslih. 
 
AD 6.)  Ravnateljica upoznaje prisutne članove o zahtjevu Centra za tehnološki razvoj za dopunom 
dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Srednje medicinske škole. 
Nadalje, Ravnateljica upoznaje članove o Međužupanijskom natjecanju iz Zdravstvene njege koji će se 
održati 25.02.2019. godine na kojem smo škola domaćin  te smo uspjeli od Brodsko-posavske županije 
dobiti dvije lutke za njegu i dva bolesnička kreveta za provedbu natjecanja. 
Informatička učionica je gotova a u realizaciji je i video nadzor i alarm na svakom katu i ulazu u školu. 
Također smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili sredstva za opremanje učionica kemije, 
biologije i fizike. 
 
Predsjednik Školskog odbora je imao potrebu pohvaliti nastavnicu kliničke medicine, doktoricu 
Patriciju Raguž i stručnog suradnika pedagoga Aleksandra Končara na profesionalnom pristupu, 
predanom zalaganju i sve boljoj komunikaciji između stručnih suradnika, nastavnika i učenika. Tijekom 
svog dosadašnjeg rada doprinijeli su povećanju učinkovitosti i kvaliteti naše škole te nakon dugo 
vremena imamo pedagoga s kojim je lakše surađivati kroz savjete, prijedloge i sugestije. 
 
Anamarija Vukelić upoznaje prisutne članove o Prijedlogu Plana nabave za 2019. godinu. Plan nabave 
Srednje medicinske škole za 2019. godinu i sve njegove kasnije promjene objavit će se u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske . 
Prisutni članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom voditeljice računovodstva o usvajanju 
Plana nabave za 2019. godinu. 
 
 
 
 
 
 
Sastanak je završen u 13.45 sati. 
 
 
Zapisnik vodila tajnica:      Predsjednik Školskog odbora: 
_________________      _______________________ 
Bernardica Lovaković                   Darko Majski, bacc.physioth. 


