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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/19-01/08 

URBROJ: 251-96-02/1-19-3 

Zagreb, 26. kolovoza 2019. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 32 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 32. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 26. kolovoza 2019. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:00 sati. 

 

Nazočni: Marija Jelić, predsjednica i članovi: Sanja Tirić, Martina Sesar, Sonja Majher, Ilija 

Krstanović 

 

Nenazočni: Karolina Greif, Nenad Kazija (ispričali su nedolazak) 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole 

    Tomislav Kučina – voditelj autoškole „Škola za cestovni promet“ 

    Tomislav Palić – tajnik Škole 

      

Zapisničar: Tomislav Palić 

  

Sjednicu Školskog odbora je otvorila predsjednica Marija Jelić, 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. 31 sa sjednice Školskog odbora od 10.                                                 

srpnja 2019. godine 

2. Donošenje odluke u postupku jednostavne nabave za predmet nabave prijenosna 

računala 

3. Prodaja vozila autoškole, Peugeot 207 

4. Radno-pravni odnosi  

5. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Budući da Marija Jelić, prof. i Martina Sesar, prof. nisu bile nazočne na 31. sjednici 

Školskog odbora, nije bilo kvoruma za prihvaćanje Zapisnika br. 31 s 31. sjednice Školskog 

odbora od 10. srpnja 2019. godine te će isti biti verificiran na sljedećoj sjednici Školskog 

odbora. 
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Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

1. U postupku jednostavne MV-04/2019 odabire se ponuda KLASA: 406-09/19-01/07 

URBROJ: 380-19-5 ponuditelja NET-MAG d.o.o., Zagreb, Štefanovec 132, OIB: 

21173008888. 

2. Daje se suglasnost ravnateljici Škole za sklapanje ugovora o nabavi prijenosnih 

računala s ponuditeljem NET-MAG d.o.o. sukladno ponudbenom listu i troškovniku iz ponude 

iz točke 1. ove odluke. 

 

Ad 3. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

 Odobrava se pokretanje postupka prodaje karamboliranog vozila „B“ kategorije za 

obuku kandidata u autoškoli (Peugeot 207 registarske oznake ZG1167EG), po cijeni sukladno 

prijedlogu. 

 

Ad 4. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

Daje se prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja, kako slijedi: 

 

1. - INSTRUKTOR VOŽNJE „A“, „B“, „C“, „CE“ i „D“ KATEGORIJE (m/ž) - 1 

izvršitelj/ica,  

      - rad na određeno vrijeme u trajanju 1 godine, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), 

 

2. . - INSTRUKTOR VOŽNJE „B“, „C“ i „CE“ KATEGORIJE (m/ž) - 1 izvršitelj/ica,  

      - rad na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), 

 

3. – PREDAVAČ U AUTOŠKOLI i INSTRUKTOR VOŽNJE (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, 

      - rad na određeno vrijeme u trajanju 1 godine, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno). 

 

 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Jelić, prof. 

 


