ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET
ZAGREB
TRG J. F. KENNEDYJA 8
KLASA: 602-03/17-01/42
URBROJ: 251-96-02/1-17-54
Zagreb, 28. rujna 2017. godine
IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 9
(ODLUKE I ZAKLJUČCI)
s 9. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8
održane 28. rujna 2017. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:00 sati.
Nazočni: Marija Mlinarević, predsjednica i članovi: Martina Sesar, Sanja Tirić, Karolina
Greif, Ilija Krstanović, Nenad Kazija
Nenazočni: Ozren Drmić (nije ispričao nedolazak)
Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole
Tomislav Palić – tajnik Škole
Elizabeta Petrž – voditeljica računovodstva Škole
Zapisničar: Tomislav Palić
Predsjednica je predložila dnevni red s jednom dopunom kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika br. 8 sa sjednice Školskog odbora od 31.
kolovoza 2017. godine
2. Donošenje školskog kurikuluma za šk. god. 2017./2018.
3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2017./2018.
4. EU projekti (LEMO, Perpetuum mobile, STEP)
5. Izvještaj o rezultatima državne mature
6. Izvješće o prihodima i rashodima vlastitih sredstava u periodu od 1.1. do
30.6.2017. godine
7. Radno-pravni odnosi
8. Aktualne teme
Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.
Ad 1.
Na zapisnik s 8. sjednice nije bilo primjedbi. Budući da gđa Karolina Greif nije bila
nazočna na 8. sjednici Školskog odbora, zapisnik s 8. sjednice Školskog odbora od 28. rujna
2017. godine verificiran je jednoglasno glasovima pet (5) članova koji su prisustvovali
navedenoj sjednici.
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Ad 2.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
ODLUKA
Donosi se Školski kurikulum Škole za cestovni promet za školsku godinu 2017./2018.
Ad 3.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
ODLUKA
Donosi se Godišnji plan i programa rada Škole za cestovni promet za školsku godinu
2017./2018.
Ad 4.
Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. obavijestila je Školski odbor da je mr. Snježana
Kovač, prof., stručni suradnik psiholog Škole za cestovni promet trenutno na bolovanju te će
o projektima LEMO i Perpetuum mobile izvijestiti na sljedećoj sjednici.
O projektu STEP – Korak u bolju školu Školski odbor izvijestila je predsjednica
Marija Mlinarević, prof.
Ravnateljica je obavijestila Školski odbor da će Škola biti partner u projektu Summer
Logistics School.
Ad 5.
Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. upoznala je članove Školskog odbora sa
sadržajem Izvještaja o rezultatima državne mature u školskoj godini 2016./17.
Ad 6.
Voditeljica računovodstva Škole za cestovni promet Elizabeta Petrž, dipl. oec.
podnijela je Školskom odboru izvješće o prihodima i rashodima vlastitih sredstava Škole za
cestovni promet u periodu od 1.1. do 30.6. 2017. godine, sukladno odredbi članka 1. Odluke o
kriterijima i procedurama trošenja vlastitih prihoda, te mjerilima i kriterijima trošenja vlastitih
prihoda za isplatu zaposlenicima koji sudjeluju u ostvarivanju vlastitih prihoda.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Bruto cijena nastavnog sata odnosno sata određenog u ostalim oblicima nastavnih
aktivnosti određuje se sukladno predloženom iznosu.
Ad 7.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
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ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u
za sljedeće djelatnike:
1. KARLO HORVAT, magistar edukacije geografije i magistar geologije iz Zagreba, za
radno mjesto nastavnika iz predmeta geografija i prometna geografija – s nepunim radnim vremenom
(29 sati tjedno) – na neodređeno vrijeme,

2. MAJA BALENOVIĆ, magistar inženjer prometa iz Zagreba, za radno mjesto
nastavnika predmeta osnove prijevoza i prijenosa i praktična nastava – s nepunim radnim
vremenom (19 sati tjedno) – na neodređeno vrijeme,
3. ALEKSANDAR VUČKOVIĆ, prvostupnik inženjer prometa iz Oroslavja, za radno
mjesto strukovnog učitelja iz predmeta upravljanje motornim vozilom – instruktora vožnje – s
punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – na neodređeno vrijeme.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u
za sljedeće djelatnike:
1. GORAN MATIĆ, diplomirani inženjer prometa iz Zagreba, za radno mjesto
nastavnika predmeta osnove prijevoza i prijenosa i praktične nastave s punim radnim
vremenom (40 sati tjedno) zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do povratka na
poslove privremeno nenazočnog radnika Zorana Oreščanina, dipl. ing. odnosno do popune
radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana,
2. VALENTINA ŽIDAK RADIĆ, diplomirani kateheta iz Zagreba, za nadopunu
satnice do punog radnog vremena (40 sati tjedno), na određeno vrijeme do popune radnog
mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
za sljedećeg djelatnika:
1. IGOR JELIĆ, magistar inženjer prometa iz Zagreba, za radno mjesto nastavnika
predmeta prometna tehnika, osnove prijevoza i prijenosa i inteligentni transportni sustavi – s punim
radnim vremenom (nadopuna satnice do punog radnog vremena, 40 sati tjedno) – na neodređeno
vrijeme.

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja, kako slijedi:
1. INSTRUKTOR VOŽNJE „B“ KATEGORIJE (m/ž) - 1 izvršitelj/ica,
- rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u trajanju od 4 mjeseca,
puno radno vrijeme (40 sati tjedno);
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2. INSTRUKTOR VOŽNJE „B“ KATEGORIJE (m/ž) - 1 izvršitelj/ica,
- rad na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla u trajanju od 1 godine,
puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

Ad 8.
Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. obavijestila je Školski odbor da je 14. rujna
2017. godine zaprimljena žalba na rješenje Nastavničkog vijeća UP/I-602-03/17-10/37
URBROJ: 251-96-13-17-4 od 29. kolovoza 2017. godine.
Nakon rasprave Školski odbor je jednoglasno odlučio usvojiti žalbu i izmijeniti
ožaljeno rješenje Nastavničkog vijeća. Predmetno drugostupanjsko rješenje bit će dostavljeno
žalitelju.
Ostalo je ispušteno kao nepotrebno.
Time je dnevni red iscrpljen i predsjednica Školskog odbora je zaključila sjednicu u
16:55 sati.

Predsjednica Školskog odbora
Marija Mlinarević, prof.
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