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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/19-01/11 

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

Zagreb, 6. studenog 2019. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 35 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 35. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 6. studenog 2019. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:00 sati. 

 

Nazočni: Marija Jelić, predsjednica i članovi: Sanja Tirić, Martina Sesar, Karolina Greif, Sonja 

Majher, Ilija Krstanović 

 

Nenazočni: Nenad Kazija (ispričao je nedolazak) 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole 

    Tomislav Kučina – nastavnik Škole i 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 Marija Jelić, prof. je nakon toga predložila dnevni red kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 34 sa sjednice Školskog odbora 10. listopada 2019. 

godine 

2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole za cestovni promet – otvaranje 

i razmatranje ponuda i utvrđivanje liste kandidata 

3. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 

2019./2020. 

4. Davanje suglasnosti za provedbu plaćanja u sklopu projekta „DESCO“ (T. Kučina) 

5. Donošenje odluke o popustu na cijenu ispita za taxi vozača 

6. Radno-pravni odnosi  

7. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 34 s 34. sjednice Školskog odbora od 10. 

listopada 2019. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

Sukladno članku 65. Statuta Škole za cestovni promet Školski odbor, nakon utvrđivanja 

ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju, utvrđuje listu kandidata kako slijedi: 

 

Prezime i ime kandidata Bodovi nakon vrednovanja 

 

1. Ćurković Tomislav 
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Utvrđena lista kandidata s preslikama ponude kandidata dostavlja se Nastavničkom 

vijeću, Vijeću roditelja i Zboru radnika radi zauzimanja stajališta u postupku imenovanja 

ravnatelja te Školskom odboru. 

 

Ad 3. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

Donose se izmjene i dopuna Godišnjeg i programa rada škole za školsku godinu 

2019./2020. sukladno prijedlogu. 

 

Ad 4. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

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

prijedlogu. 

 

Ad 5. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

ODLUKU 

 

 Daje se suglasnost da se može odobriti popust na cijenu polaganja ispita za stjecanje 

početnih kvalifikacija vozača vozila za autotaksi prijevoz tvrtkama koje istovremeno pošalju 

pet (5) ili više kandidata na polaganje ispita. 

 

Ad 6. 
 

Školski odbor jednoglasno je donio 
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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. MELITA BULAT, za radno mjesto spremačice – s punim radnim vremenom (40 sati 

tjedno) – na određeno vrijeme (do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice), 

2. NATALIJA OZIMEC, dipl. ing. traff., za radno mjesto nastavnika prometne 

skupine predmeta i praktične nastave – s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – na 

neodređeno vrijeme, 

3. MIRTA RADMILOVIĆ, mag. educ. inf. et mag. philol. ind., za radno mjesto nastavnika 

računalstva – s nepunim radnim vremenom (33 sata tjedno) – na neodređeno vrijeme.  
 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Jelić, prof. 


