
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
 
KLASA:003-06/19-01/02 
URBROJ:2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 08. veljače 2019.god. 

 
Zapisnik 

sa 18.sjednice Školskog odbora 
(6.u šk.g.2018/2019.) 

održane dana 08. veljače 2019.godine  
s početkom u 13.00 sati) 

 
Nazočni: Darko Majski, Dijana Tomašević, Dubravka Jozić, Damir Roško, Zoran Harambašić 
Nisu nazočni:  Hrvoje Palenkić, Ljiljana Ostojić 
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: ravnateljica Jelena Jelinić-Bošnjak, tajnica 
Bernardica Lovaković -vodi zapisnik 
 
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. Dobivanje prethodne suglasnosti za izabrane kandidate po raspisanom natječaju, na prijedlog 
ravnateljice (nastavnik hrv. jezika, nastavnik biologije i kemije, bacc.physioth, bacc.med.techn, 
dr.med, dr.med.dent, dipl.ing.biokemije) 
3. Usvajanje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja srednje medicinske škole 
4. Različito 
 
 
AD 1.) Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
AD 2.) Ravnateljica upoznaje članove Školskog odbora da je po dobivanju suglasnosti Ministarstva 
znanosti i obrazovanja i prema podacima Ureda državne uprave Brodsko-posavske županije, raspisan 
natječaj koji je trajao od 21.01. – 29.01.2019. godine. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za 
sljedeća zanimanja te predlaže da se prime sljedeći djelatnici: 
 
Nastavnik Hrvatskog jezika- 1 djelatnik- na određeno nepuno radno vrijeme 14 sati u nastavi do 
31.08.2019. god.: 
Ina Ćurković, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti 
 
Nastavnik Biologije i Kemije – 1 djelatnik- na neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati u nastavi: 
Jadranka Sučević, diplomirani inženjer biotehnologije 
 
Strukovni učitelj bacc.psyioth- 2 djelatnika: 
Sanja Čurić na neodređeno puno radno vrijeme 
Sanda Menković na neodređeno nepuno radno vrijeme 6 sati u nastavi 
 



Strukovni učitelj bacc.med.techn.- 2 djelatnika na određeno nepuno radno vrijeme 6 sati u nastavi 
do 31.08.2019. godine: 
Sanja Grubišić, bacc.med.techn. 
Ružica Arbanas, bacc.med.techn. 
 
Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva- vanjski suradnici: 
Patricija Raguž - na neodređeno puno radno vrijeme 
Antonija Mišković, Mihaela Čondić, Ivan Puđa, Josip Glavić, Renata Čanić, Nikica Marinić, Mateja Troha, 
Ivana Pribudić -  na određeno radno vrijeme do 31.08.2019. god. 
 
Prisutni članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlozima ravnateljice. 
 

 
AD 3.) Ravnateljica upoznaje prisutne članove o Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje 
medicinske škole kojim se uređuje način i postupak kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u 
školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, 
vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Ured državne uprave 
brodsko-posavske županije, kao i odredbe vezane uz sastav povjerenstva koje sudjeluju u procjeni 
kandidata. 
 
Prisutni članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice o usvajanju Pravilnika o 
načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole. 
 
AD 4.) - 
 
 
 
 
 
Sastanak je završen u 13.45 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisnik vodila tajnica:      Predsjednik Školskog odbora: 
_________________      _______________________ 
Bernardica Lovaković                   Darko Majski, bacc.physioth. 


