ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET
ZAGREB
TRG J. F. KENNEDYJA 8
KLASA: 602-03/17-01/42
URBROJ: 251-96-02/1-17-43
Zagreb, 7. srpnja 2017. godine

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 6
(ODLUKE I ZAKLJUČCI)
sa 6. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8
održane 7. srpnja 2017. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 15:00 sati.
Nazočni: Marija Mlinarević, predsjednica i članovi: Martina Sesar, Sanja Tirić, Nenad Kazija
Nenazočni: Ozren Drmić (nije ispričao nedolazak), Karolina Greif (ispričala je nedolazak),
Ilija Krstanović (ispričao je nedolazak)
Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole
Tomislav Palić – tajnik Škole
Elizabeta Petrž – voditeljica računovodstva Škole
Zapisničar: Tomislav Palić
Predsjednica je predložila dnevni red s dvije dopune kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika br. 5 sa sjednice Školskog odbora od 19.
lipnja 2017. godine
2. Donošenje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu (E. Petrž)
3. Otpis nenaplativih potraživanja (E. Petrž)
4. Odluka o uplati novčanog pologa u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude u
postupku javne nabave (R. Heljić)
5. Najam vozila B kategorije za potrebe autoškole (R. Heljić)
6. Radno-pravni odnosi (R. Heljić)
7. Aktualne teme
Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.
Ad 1.
Budući da g. Nenad Kazija nije bilo nazočan na 5. sjednici Školskog odbora, nije bilo
kvoruma za prihvaćanje Zapisnika br. 5 s 5. sjednice Školskog odbora od 19. lipnja 2017.
godine te će isti biti verificiran na sljedećoj sjednici Školskog odbora.
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Ad 2.
Školski odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
Donosi se polugodišnji financijski izvještaj za 2017. godinu koji se nalazi u prilogu
ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad 3.
Školski odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
Otpisuju se nenaplativa potraživanja od polaznika programa obrazovanja odraslih
upisanih 2008. godine prema popisu koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
Ad 4.
Školski odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
1. U svrhu jamstva za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave broj: 2017/S F210009239 – „Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti
prijevoza i skladištenja s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim
subjektom na period do dvije godine - po grupama - 16 grupa“ Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje kao naručitelja, Škola za cestovni promet kao ponuditelj uplatit će novčani
polog na IBAN naveden u dokumentaciji o nabavi citiranog postupka.
2. Sukladno članku 28. stavak 4. Statuta Škole za cestovni promet, ova odluka dostavit
će se Gradu Zagrebu, kao osnivaču Škole, na davanje suglasnosti.
Ad 5.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu jednog vozila B kategorije sa
zakupodavcem „Autoškola Semafor“ d.o.o. iz Zagreba, Štefanovečka cesta 97 i jednog vozila
B kategorije sa zakupodavcem „Semafor – prometno učilište ustanova za obrazovanje
odraslih“ iz Zagreba, Štefanovečka cesta 97.
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Ad 6.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u
Autoškoli „Škola za cestovni promet“ za sljedeće djelatnike:
1. ALEKSANDAR VUČKOVIĆ, instruktor vožnje iz Oroslavja, za radno mjesto
instruktora vožnje – s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – zbog povećanog opsega
posla, na određeno vrijeme, ne dulje od 60 dana,
2. ELMEDIN SOFTIĆ, instruktor vožnje iz Zagreba, za radno mjesto instruktora
vožnje – s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – zbog povećanog opsega posla, na
određeno vrijeme, ne dulje od 60 dana,
3. IVO KOZARČANIN, instruktor vožnje iz Samobora, za radno mjesto instruktora
vožnje – s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – zbog povećanog opsega posla, na
određeno vrijeme, ne dulje od 60 dana.
Ad 7.
Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno.
Time je dnevni red iscrpljen i predsjednica Školskog odbora je zaključila sjednicu u
15:30 sati.
Predsjednica Školskog odbora
Marija Mlinarević, prof.
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