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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 602-03/17-01/42 

URBROJ: 251-96-02/1-17-23 

Zagreb, 13. travnja 2017. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 2 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

 

s 2. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 13. travnja 2017. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:00 sati. 

 

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

Greif, Nenad Kazija, Ilija Krstanović 

 

Nenazočni: Ozren Drmić 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica 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.  

 Nakon kraće rasprave, Predsjednica je predložila izmijenjeni i dopunjeni dnevni red 

kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Uvid u Zapisnik br. 46 sa sjednice Školskog odbora od 22.                                               

ožujka 2017. godine 

2. Verifikacija Zapisnika br. 1 s konstituirajuće sjednice Školskog odbora od 

29. ožujka 2017. godine 

3. Nabava vozila „B“ kategorije za potrebe Autoškole „Škola za cestovni 

promet“ (T. Kučina) 

4. Donošenje odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja u školskoj 

godini 2017./2018. (R. Heljić) 

5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (T. Palić) 

6. Radno-pravni odnosi (R. Heljić) 

7. Podnošenje zahtjeva za odobrenje udžbenika (R. Heljić) 

8. Aktualne teme  

 

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

 

Članovi Školskog odbora izvršili su uvid u Zapisnik br. 46 sa sjednice Školskog 

odbora od 22. ožujka 2017. godine. Na navedeni Zapisnik nije bilo primjedbi. 

 

Ad 2. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 1 s konstituirajuće sjednice Školskog 

odbora od 29. ožujka 2017. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 3. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 

 

Daje se odobrenje za pokretanje postupka nabave dva vozila „B“ kategorije za potrebe 

osposobljavanja kandidata za vozače autoškole „Škola za cestovni promet“. 

 

Ad 4. 

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena 

 

O D L U K A 

 

1. Radi sudjelovanja u povećanim materijalnim troškovima Škole, svi učenici prilikom 

upisa u novu školsku godinu 2017./2018. obvezni su na ime upisnine uplatiti 100,00 kn (sto 

kuna).  

2. Sve uplate će se obavljati putem uplatnica.  

3. Ova odluka primjenjuje se za školsku godinu 2017./2018.  

 

Ad 5. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena 

 

O D L U K A 

 

Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, čiji je tekst priložen 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 6. 

  

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena 

  

O D L U K A 

 

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

za sljedeće djelatnike: 

1. GORDANA GENZIĆ, ekonomist iz Sesveta, na poslove administrativnog referenta 

– s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – na  određeno vrijeme zbog obavljanja poslova 
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koji ne trpe odgodu, do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice Nevenke Koričić, 

odnosno do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisani način, a ne dulje 

do 60 dana, 

2. ROBERT SCHUBERT, diplomirani inženjer iz Zagreba, na poslove instruktora 

vožnje – s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – na određeno vrijeme zbog povećanog 

opsega posla do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisani način, a ne 

dulje do 60 dana. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena 

  

O D L U K A 

 

Daje se suglasnost ravnateljici Škole za raspisivanja natječaja na određeno, puno radno 

vrijeme za radno mjesto instruktora vožnje „B“  kategorije u autoškoli „Škola za cestovni 

promet“. 

 

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena 

  

O D L U K A 

 

Daje se suglasnost ravnateljici Škole za raspisivanja natječaja na određeno, puno radno 

vrijeme za radno mjesto referenta za polaznike u Odjelu za obrazovanje odraslih, do povratka 

na poslove privremeno nenazočne radnice Mirjane Janći Juranović 

 

Ad 7. 

 

 Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena  

 

O D L U K A 

 

Podnijet će se zahtjevi za odobrenje udžbenika Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 

Upravi za standard, strategije i posebne programe, Službi za kurikulum, udžbenike i standard 

za udžbenik „Poslovanje poduzeća“ autorice Vesne Dumančić, dipl. oec. i za e-udžbenik 

„Sigurna vožnja“ autora Tomislava Ćurkovića, dipl. ing. 

 

Ad 8. 

 

Pod točkom „Aktualne teme“ nije bilo rasprave. 

 

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

16:32 sati.  

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Mlinarević, prof. 


