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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/18-01/09 

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

Zagreb, 27. rujna 2018. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 21 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 21. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 27. 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 

    Elizabeta Petrž – voditeljica računovodstva Škole 

    Anja Trišić Koprivnjak – stručni suradnik pedagog Škole 

    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 dvije dopune kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 20 sa sjednice Školskog odbora od 6.                                               

rujna 2018. godine 

2. Donošenje školskog kurikuluma za šk. god. 2018./2019. 

3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2018./2019. 

4. Izvještaj o rezultatima državne mature 

5. Izvješće o prihodima i rashodima vlastitih sredstava u periodu od 1.1. do 

30.6.2018. godine 

6. Donošenje odluke o odabiru osiguranja 

7. Promjena cijene ispita za autotaksi vozače 

8. Radno-pravni odnosi 

9. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 
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Ad 1. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 20 s 20. sjednice Školskog odbora od 6. 

rujna 2018. godine, isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

Donosi se Školski kurikulum Škole za cestovni promet za školsku godinu 2018./2019.  

 

Ad 3. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

Donosi se Godišnji plan i programa rada Škole za cestovni promet za školsku godinu 

2018./2019.  

. 

Ad 4. 

 

Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. upoznala je članove Školskog odbora sa 

sadržajem Izvještaja o rezultatima državne mature u školskoj godini 2017./18. Izvještaj se 

nalazi u prilogu ovog zapisnika. 

 

Ad 5. 

 

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. 2018. 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 u kojoj se 

navodi da će Školski odbor redovito, istekom svakog polugodišta, pratiti realizaciju i trošenje 

vlastitih prihoda prema utvrđenim kriterijima, istaknuvši kako su kriteriji navedeni u 

Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. 

zadovoljeni. 

 

Školski odbor je s pet (5) glasova „za“ i jednim (1) „protiv“ donio 

  

O D L U K U 

 

Bruto cijena nastavnog sata odnosno sata odrađenog u ostalim oblicima nastavnih 

aktivnosti određuje se u predloženom iznosu. 
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Ad 6. 

  

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

1. Za osiguranje imovine i opće (javne) odgovornosti i odgovornosti prema 

djelatnicima i učenicima, prema ponudama koje je dopisom KLASA: 303-01/18-01/07 

URBROJ: 325-18-4 od 18. rujna 2018. godine Školi za cestovni promet dostavilo društvo 

Centar broker d.o.o. iz Zagreba, kao najpovoljnija odabire se ponuda ponuditelja Croatia 

osiguranje d.d. 

2. Daje se suglasnost ravnateljici Škole za cestovni promet, Renati Heljić, dipl. ing. za 

sklapanje ugovora o osiguranju s odabranim ponuditeljem pod uvjetima navedenim u 

citiranom dopisu iz točke 1. ove odluke. 

 

Ad 7. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

1. Donosi se izmjena cjenika obrazovanja odraslih polaznika u točki ispit za stjecanje 

početnih kvalifikacija vozača – teoretski dio za autotaksi vozila. 

2. Nova cijena ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača – teoretski dio za 

autotaksi vozila iznosi 333,00 kn. 

3. Izmjena cjenika iz točke 1. ove Odluke primjenjuje se od 27. rujna 2018. godine te 

je priložena ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 8. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

  

O D L U K U 

 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za zasnivanje radnog odnosa po 

provedenim natječajima za sljedeće radnike: 

 

1. VANJA LOPAR, mag. sanit. ing., za radno mjesto nastavnika predmeta prva pomoć 

u cestovnom prometu – s nepunim radnim vremenom (15 sati tjedno) – na određeno vrijeme 
do popune radnog mjesta na osnovi ponovljenoga natječaja (koji se mora ponoviti u roku od 5 

mjeseci), a najdulje do 1. ožujka 2019. godine, sukladno članku 107. stavak 12. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

 

2. ROBERT SCHUBERT, dipl. ing., za radno mjesto strukovnog učitelja – 

instruktora vožnje iz predmeta upravljanje motornim vozilom – s punim radnim vremenom 

(40 sati) – na neodređeno vrijeme, 

 

3. SARA PAVLOVIĆ, mag. psych., za radno mjesto nastavnika predmeta prometna 

kultura – s nepunim radnim vremenom (4 sata tjedno) – na neodređeno vrijeme. 
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Školski odbor s četiri (4) glasa „za“ i dva (2) glasa „protiv“ donio je 

  

O D L U K U 

 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za zasnivanje radnog odnosa po 

provedenom natječaju za sljedećeg radnika: 

1. GORAN MATIĆ, dipl. ing., za radno mjesto nastavnika prometne skupine 

predmeta i praktične nastave – s nepunim radnim vremenom (28 sati) – na neodređeno 

vrijeme. 

 

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. 

 

 

Ostalo je ispušteno kao nepotrebno. 

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

17:20 sati.  

 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Mlinarević, prof. 


