
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
 
KLASA: 003-06/19-01/06 
URBROJ: 2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 14.06.2019.god. 
 

Zapisnik  
sa 23.sjednice Školskog odbora 

(11.u šk.g.2018./2019.) 
održane dana 14.06.2019.godine s početkom u 13.00 sati 

 
Nazočni: Darko Majski, Dijana Tomašević, Zoran Harambašić, Ljiljana Ostojić,  
Nisu nazočni: Hrvoje Palenkić, Damir Roško, Dubravka Jozić 
 
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 prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja, na 

prijedlog ravnateljice,  
3. Različito 

 
 
 
AD 1.)  Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
AD 2.)  Zamjenik ravnateljice upoznaje članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisan dana 17. 
svibnja 2019. godine za radno mjesto tajnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme. Za radno mjesto 
tajnik/ca prijavilo se 36 kandidata od kojih 24 kandidata ispunjavaju formalne uvjete natječaja. 
Sukladno odredbama članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, 
Slavonski Brod s prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete određena je pisana provjera znanja-
testiranje, te su kandidati sukladno članku 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 
Srednje medicinske škole putem web stranice škole pozvani na pisanu provjeru znanja – testiranje. 
Na pisanu provjeru znanja-testiranje određenog 04. lipnja 2019. godine pristupilo je sedam kandidata. 
Nakon provedenog postupka pisane provjere znanja-testiranju povjerenstvo je sukladno članku 11. i 
13. Pravilnika utvrdilo listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri 
znanja – testiranju. 
Kandidat kojeg zamjenik ravnatelja predlaže je Bernardica Lovaković, dipl.iur.  

Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom zamjenika ravnateljice.  

 
AD 3.)  Zamjenik ravnateljice predlaže da se usvoji Odluka o iznosu participacije roditelja/skrbnika 
učenika za šk. god. 2019./2020. koje će jednim dijelom snositi troškove potrepština prilikom izvođenja 
nastave te da su učenici iz iste obitelji koji pohađaju Srednju medicinsku školu obvezni platiti povećane 



troškove obrazovanja koji obuhvaćaju i troškove osiguranja učenika samo za jednog učenika dok za 
ostale plaćaju samo razliku osiguranja učenika. 

Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom zamjenika ravnateljice.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


