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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/19-01/09 

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

Zagreb, 26. rujna 2019. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 33 

(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: Sanja Tirić, zamjenica predsjednice i članovi: Martina Sesar, Nenad Kazija, Karolina 

Greif 

 

Nenazočni: Ilija Krstanović, Marija Jelić, Sonja Majher (ispričali su nedolazak) 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole 

    Elizabeta Petrž - – voditeljica računovodstva Škole 

    Tomislav Palić – tajnik Škole 

      

Zapisničar: Tomislav Palić 

  

Sjednicu Školskog odbora je otvorila zamjenica predsjednice Sanja Tirić, dipl. ing., 

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

pravovaljane odluke i zaključke.  

Zamjenica predsjednice Sanja Tirić, dipl. ing. je nakon toga predložila dnevni red kako 

slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 31 sa sjednice Školskog odbora od 10.                                                 

srpnja 2019. godine i br. 32. sa sjednice Školskog odbora od 26. kolovoza 2019. 

godine 

2. Izvješće o prihodima i rashodima vlastitih sredstava u periodu od 1.1. do 30.6.2019. 

godine 

3. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 

2018./2019. 

4. Analiza uspjeha i izostanaka učenika u školskoj godini 2018./2019. 

5. Izvještaj o rezultatima državne mature 

6. Donošenje školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. 

7. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020. 

8. Davanje suglasnosti za provedbu plaćanja u sklopu projekta „DESCO“ 

9. Radno-pravni odnosi  

10. 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. 31 s 31. sjednice Školskog odbora od 10.                                                 

srpnja 2019. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 32 s 32. sjednice Školskog odbora od 26. 

kolovoza 2019. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

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. 2019. godine. 

 

Školski odbor je jednoglasno donio 

  

O D L U K U 

 

Bruto cijena nastavnog sata odnosno sata odrađenog u ostalim oblicima nastavnih 

aktivnosti određuje se u predloženom iznosu. 

 

Ad 3. 

 

Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. članovima Školskog odbora podnijela je Izvještaj 

o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Škole za cestovni promet za školsku godinu 

2018./2019.   

 

Ad 4. 

 

Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. je upoznala Školski odbor s Analizom uspjeha i 

izostanaka učenika u školskoj godini 2018./2019.  

 

Ad 5. 

 

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

Izvještaja o rezultatima državne mature u školskoj godini 2018./19.  

 

Ad 6. 
 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

Donosi se Školski kurikulum Škole za cestovni promet za školsku godinu 2019./2020.  

 

Ad 7. 
 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

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

2019./2020.  

 

Ad 8. 
 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

 Daje se suglasnost da se izvrši plaćanje partnerima u sklopu projekta „DESCO“ u 

naznačenom iznosu. 

 

Ad 9. 
 

 

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 sljedeću radnicu: 

 

1. SVJETLANA JURIŠIĆ PRŠLJA, za radno mjesto spremačice – s punim radnim 

vremenom (40 sati tjedno) – na neodređeno vrijeme. 

 

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. VIKTOR VRANAR, mag. educ. math., za radno mjesto nastavnika matematike – s 

punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – na određeno vrijeme (do povratka na poslove 

privremeno nenazočne radnice). 

 

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 sljedeće radnike: 

1. ŽELJKO CRNKOVIĆ, instruktor vožnje, za radno mjesto instruktora vožnje „A“, 

„B“ „C“ „CE“ i „D“ kategorije na određeno (1 godina), puno radno vrijeme, 

2. DAVID VUGRIN,  dipl. ing. prometa, za radno mjesto predavača u autoškoli i 

instruktora vožnje na određeno (1 godina), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), 

3. TOMISLAV PAVLIĆ, instruktor vožnje, za radno mjesto instruktora vožnje „B“, 

„C“ i „CE“ kategorije na određeno (6 mjeseci), puno radno vrijeme. 
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Školski odbor jednoglasno je donio 

  

O D L U K U 

 

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

sljedeću radnicu: 

 

1. DRAGICA LUČIĆ, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i 

književnosti, za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika – s nepunim radnim vremenom (12 

sati tjedno) – na neodređeno vrijeme. 

 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

Sanja Tirić, dipl. ing. 


