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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/19-01/10 

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

Zagreb, 10. listopada 2019. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 34 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 34. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 10. listopada 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, Sonja Majher, Ilija Krstanović 

 

Nenazočni: Marija Jelić (ispričala je nedolazak) 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica 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. 33 sa sjednice Školskog odbora 26. rujna 2019. godine 

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Škole za 

cestovni promet 

3. Donošenje odluke o produljenju upisa odraslih polaznika u programe obrazovanja, 

usavršavanja i osposobljavanja u jesenskom upisnom roku – rujan 2019 do 

30.11.2019. godine 

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

5. Radno-pravni odnosi  

6. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Zamjenica predsjednice Sanja Tirić, dipl. ing. primijetila je grešku u zapisniku s 33. 

sjednice Školskog odbora i predložila ispravak teksta: „s 32. sjednice Školskog odbora Škole 

za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 održane 26. kolovoza 2019. godine“ na 
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način da glasi: „s 33. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. 

Kennedyja 8 održane 26. rujna 2019. godine“. 

Zapisnik br. 33 s 33. sjednice Školskog odbora od 26. rujna 2019. godine uz navedeni 

ispravak je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

 1. Rok za primanje prijava kandidata na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

Škole za cestovni promet trajat će osam (8) dana. 

 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 Nakon kraće rasprave vezane natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice pristupilo 

se glasovanju. 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

 1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole za cestovni promet 

čiji tekst se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 3. 

 

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

 

ODLUKU 

 

Prihvaća se prijedlog i produljuje se jesenski upisni rok za upis u programe obrazovanja 

odraslih u školskoj godini 2019./2020. do 30. studenog 2019. godine. 

 

Ad 4. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

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

sukladno prijedlogu. 

 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

  

Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

Sanja Tirić, dipl. ing. 


