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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/18-01/08 

URBROJ: 251-96-02/1-18-3 

Zagreb, 6. rujna 2018. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 20 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 20. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 6. rujna 2018. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:00 sati. 

 

Nazočni: Marija Mlinarević, predsjednica i članovi: Sanja Tirić, Karolina Greif, Martina 

Sesar, Ilija Krstanović, Nenad Kazija 

 

Nenazočni: Ozren Drmić (nije ispričao nedolazak) 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole 

    Anja Trišić Koprivnjak – stručni suradnik pedagog Škole 

    Snježana Kovač – stručni suradnik psiholog Škole 

    Tomislav Kučina – voditelj Autoškole „Škola za cestovni promet“ 

    Tomislav Ćurković – nastavnik Škole, voditelj projekta „Uoči me“ 

    Tomislav Palić – tajnik Škole 

 

Zapisničar: Tomislav Palić 

  

Sjednicu Školskog odbora je otvorila predsjednica Marija Mlinarević, prof., pozdravila 

je prisutne i konstatirala da postoji kvorum te da Školski odbor može donositi pravovaljane 

odluke i zaključke.  

Predsjednica je predložila dnevni red s jednom dopunom kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 19 sa sjednice Školskog odbora od 9.                                               

srpnja 2018. godine 

2. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 

godinu 2017./2018. 

3. Izvještaj ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite učenika 

4. Analiza uspjeha i izostanaka učenika u školskoj godini 2017./2018. 

5. Informacije o upisu učenika u prvi razred u školskoj godini 2018./2019. 

6. Donošenje odluke u postupku jednostavne nabave za predmet nabave usluge 

mobilne telefonije 

7. Donošenje novog cjenika za programe u Autoškoli „Škola za cestovni 

promet“ 

8. Davanje suglasnosti za provedbu plaćanja u sklopu projekta „Uoči me“ 
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9. Pokretanje postupka jednostavne nabave za predmet nabave uređaj 

„brojač/klasifikator prometa“ 

10. Radno-pravni odnosi  

11. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Budući da nije bilo daljnjih primjedbi na Zapisnik br. 18 sa 18. sjednice Školskog 

odbora od 23. svibnja 2018. godine dopuna istog je jednoglasno prihvaćena. 

 

Potom, budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 19 s 19. sjednice Školskog 

odbora od 9. srpnja 2018. godine, isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

Anja Trišić Koprivnjak, mag. paed., stručni suradnik pedagog Škole za cestovni 

promet članovima Školskog odbora podnijela je Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana i 

programa rada Škole za cestovni promet za školsku godinu 2017./2018..  

Mr. Snježana Kovač, nastavnik i stručni suradnik psiholog Škole za cestovni promet 

izvijestila je članove Školskog odbora o projektima Perpetuum Mobile 4 i 5, a Marija 

Mlinarević, prof. o projektima STEP 1 i STEP 2. 

 

Ad 3. 

 

Na temelju članka 24. stavak 2. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih 

radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog 

kršenja tih prava nadležnim tijelima ravnateljica  Škole za cestovni promet podnijela je 

izvještaj o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju 

zaštite prava učenika, koji obuhvaća drugo obrazovno razdoblje školske godine 2017./2018. 

. 

Ad 4. 

 

 Anja Trišić Koprivnjak, mag. paed., detaljno je upoznala Školski odbor s Analizom 

uspjeha i izostanaka učenika u školskoj godini 2017./2018. 

 

Ad 5. 

 

Anja Trišić Koprivnjak, mag. paed., izvijestila je Školski odbor da je interes za upis u 

Školu za cestovni promet bio velik te da su sva raspoloživa mjesta popunjena u ljetnom 

upisnom roku.  

 

Ad 6. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 
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1. U postupku jednostavne MV-06/2018 odabire se ponuda KLASA: 406-09/18-01/10 

URBROJ: 383-18-3 ponuditelja TELE2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, OIB: 

70133616033. 

2. Daje se suglasnost za sklapanje ugovora za usluge mobilne telefonije u trajanju od 

dvije godine s ponuditeljem TELE2 d.o.o. 

 

Ad 7. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

1. Donosi se cjenik Autoškole „Škola za cestovni promet“ sukladno prijedlogu. 

2. Cjenik iz točke 1. ove Odluke primjenjuje se od 10. rujna 2018. godine te je 

priložen ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 8. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

Daje se suglasnost da se sukladno odredbama Dodatka III Ugovora o partnerskoj 

suradnji sklopljenog između Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Škole za 

cestovni promet u sklopu realizacije projekta „Uoči me“ na IBAN Fakulteta prometnih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu isplati ugovoreni iznos. 

 

Ad 9. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

Daje se odobrenje za pokretanje postupka jednostavne nabave za predmet nabave 

uređaj „brojač/klasifikator prometa“ (2 komada) procijenjene vrijednosti nabave 33.600,00 

kuna bez PDV-a. 

 

Ad 10. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

  

O D L U K U 

 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa 

po provedenom natječaju za sljedećeg radnika: 

 

1. DAVID VUGRIN, dipl. ing. prometa, za radno mjesto predavača i instruktora 

vožnje u Autoškoli „Škola za cestovni promet“ – s nepunim radnim vremenom (20 sati 

tjedno) – na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine. 
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Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za raspisivanje natječaja u Autoškoli 

„Škola za cestovni promet“ za radno mjesto instruktora vožnje svih kategorija, na određeno, 

puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na razdoblje od tri mjeseca, zbog povećanog opsega posla 

i za radno mjesto instruktora vožnje B, C i CE kategorije, na određeno, puno radno vrijeme 

(40 sati tjedno) na razdoblje od jedne godine, zbog povećanog opsega posla. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za raspisivanje natječaja za radno 

mjesto spremačice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na razdoblje od jedne 

godine na teret vlastitih sredstava Škole. 

 

Ad 11. 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

Ostalo je ispušteno kao nepotrebno 

Time je dnevni red iscrpljen i predsjednica Školskog odbora je zaključila sjednicu u 

17:05 sati.  

 

 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Mlinarević, prof. 

 


