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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/21-01/03 

URBROJ: 251-96-02/1-21-3 

Zagreb, 12. travnja 2021. godine 

 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 1 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. 

Kennedyja 8 održane 12. travnja 2021. godine, u uredu ravnatelja Škole, s početkom u 16:00 

sati. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog 

odbora 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

4. Radno-pravni odnosi  

5. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Sanja Tirić, dipl. ing. upoznala je članove Školskog odbora s dokumentacijom o izboru 

članova Školskog odbora za ovaj saziv. Na sjednici Vijeća roditelja održanoj 17. ožujka 2021. 

godine iz reda roditelja za člana Školskog odbora izabrana je Jelka Filipović, imenovana s 

danom 30. ožujka 2021. godine.  Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 24. ožujka 2021. 

godine kao članovi Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika izabrane su Marija 

Jelić i Sanja Tirić,  imenovane s danom 30. ožujka 2021. godine. Kao predstavnica svih radnika 

Škole za člana Školskog odbora glasovanjem održanim 22. ožujka 2021. godine izabrana je 

Martina Sesar. Grad Zagreb kao osnivač do dana održavanja konstituirajuće sjednice nije 

imenovao tri člana Školskog odbora. 

 

Ad 2. 

 

Sukladno članku 41. Statuta Škole za cestovni promet, Sanja Tirić verificirala je mandat 

imenovanih članova Školskog odbora provjerom identiteta nazočnih članova s podacima iz 

akata o imenovanju. 

 

Ad 3. 

 

Nakon glasovanja, Sanja Tirić, dipl. ing., koja je prihvatila kandidaturu, jednoglasno je 

izabrana za predsjednika Školskog odbora Škole za cestovni promet u ovom sazivu. 
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Nakon glasovanja, Martina Sesar, prof., koja je prihvatila kandidaturu, jednoglasno je 

izabrana za zamjenika predsjednika Školskog odbora Škole za cestovni promet u ovom sazivu. 

 

Ad 4. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po provedenom natječaju za 

sljedećeg radnika: 

1. JUDITA JANKOVIĆ, mag. educ. math., za radno mjesto nastavnika matematike na 

određeno (do 31.8.2021. godine), puno radno vrijeme (40 sati tjedno). 

 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Sanja Tirić, dipl. ing. 


