
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
 
KLASA: 003-06/19-01/03 
URBROJ: 2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 28.03.2019.god. 
 

Zapisnik  
sa 20.sjednice Školskog odbora 

(8.u šk.g.2018./2019.) 
održane dana 28.03.2019.godine s početkom u 13.00 sati 

 
Nazočni: Darko Majski, Dijana Tomašević, Dubravka Jozić,  Zoran Harambašić 
Nisu nazočni: Hrvoje Palenkić, Damir Roško, Ljiljana Ostojić 
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: ravnateljica Jelena Jelinić- Bošnjak  
 
Predsjednik Školskog odbora konstatira da je prisutno 4 od 7 članova Školskog odbora te otvara 
sjednicu i predlaže sljedeći: 
 
 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 
2. Dobivanje suglasnosti za izabrane kandidate po raspisanom natječaju , na prijedlog ravnateljice 

(bacc.med.techn.) 
3. Donošenje odluke o davanju na korištenje školske učionice fizike Obrtničkoj školi Slavonski 

Brod od šk.god. 2019./2020. 
4. Usvajanje Statuta Srednje medicinske škole Slavonski Brod 
5. Potpisivanje i svečano uručivanje ugovora u okviru Poziva „Lokalne inicijative za poticanje 

zapošljavanja – faza III“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda  
6. Različito 

 
 
 
AD 1.)  Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 

AD 2.) Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i mišljenjem Povjerenstva za razgovor s 
kandidatima,  ravnateljica predlaže Školskom odboru Srednje medicinske škole Slavonski Brod sljedeće 
kandidate po raspisanom natječaju za Strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc. med.techn., VŠS:  

 na neodređeno puno radno vrijeme – Ana Perić, bacc.med.techn. 
 na određeno nepuno radno vrijeme do 28. lipnja 2019. godine  – Anđelka Matanović, 

bacc.med.techn. 
 
 
Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice.  
 
AD 3.) Ravnateljica predlaže Školskom odboru da se sa donese Odluka o davanju na korištenje školske 
učionice fizike Obrtničkoj školi Slavonski Brod od šk.god. 2019./2020. 



Ravnateljica predlaže Školskom odboru da se sa odobri nastavnici Marineli Stanić Rusev predavanje 
fizike ( 2 sata tjedno ) u Obrtničkoj školi Slavonski Brod od šk.god. 2019./2020. 
 
Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice.  
 
AD 4.) Ravnateljica predlaže Školskom odboru usvajanje Statuta Srednje medicinske škole Slavonski 
Brod 
 
Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice.  
 
AD 5.) Ravnateljica upoznaje Školski odbor s projektom „Moja karijera u hipoterapiji“ i svečanom 
uručivanju ugovora u okviru Poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, 
financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sastanak je završio u 14:00 sati. 
 
 
 Zapisničar:      Predsjednik Školskog odbora: 
 
________________________     __________________________ 
        Zoran Harambašić                        Darko Majski, bacc.physioth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


