
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
 
KLASA: 003-06/19-01/05 
URBROJ: 2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 29.05.2019.god. 
 

Zapisnik  
sa 22.sjednice Školskog odbora 

(10.u šk.g.2018./2019.) 
održane dana 29.05.2019.godine s početkom u 13.00 sati 

 
Nazočni: Darko Majski, Dijana Tomašević, Zoran Harambašić, Ljiljana Ostojić, Dubravka Jozić  
Nisu nazočni: Hrvoje Palenkić, Damir Roško 
 
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: ravnateljica Jelena Jelinić- Bošnjak 
 
Predsjednik Školskog odbora konstatira da je prisutno 5 od 7 članova Školskog odbora te otvara 
sjednicu i predlaže sljedeći: 
 
 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 
2. Davanje prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnateljice, za produženje ugovora o radu do 60 

dana redovnim djelatnicima 
3. 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 odlasku u mirovinu tajnice Jasminke 
Čavić u tijeku natječaj za upražnjeno radno mjesto tajnika/ce na neodređeno puno radno vrijeme. S 
prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se pisana provjera znanja 
- testiranje koje će provesti povjerenstvo u sastavu od tri člana. O datumu i vremenu održavanja pisane 
provjere znanja- testiranja kandidati će biti obavješteni u roku od 5 dana od dana isteka natječaja. 
Budući da redovnoj djelatnici ugovor o radu do 60 dana ističe 01. lipnja 2019. ravnateljica predlaže 
produženje ugovora o radu najduže do 60 dana Bernardici Lovaković do odabira kandidata po 
raspisanom natječaju. 

Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice.  

 
AD 3.) Ravnateljica upoznaje članove Školskog odbora o provođenju redovne revizije knjižničarskog 
fonda Srednje medicinske škole. Revizija knjižnične građe će se provesti u razdoblju od 10. lipnja do 10. 
srpnja 2019. godine te će u vrijeme provođenja revizije knjižnica biti zatvorena za korisnike. 
Ravnateljica predlaže Školskom odboru Srednje medicinske škole da se donese Odluka o imenovanju 
povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe. 
 



Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice.  

 
 
 
 
 
Sastanak je završio u 13:30 sati. 
 
 
 
 
 Zapisničar:      Predsjednik Školskog odbora: 
 
________________________     __________________________     
Zoran Harambašić,  mag. ing. el.             Darko Majski, bacc.physioth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


