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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/20-01/02 

URBROJ: 251-96-02/1-20-3 

Zagreb, 31. siječnja 2020. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 40 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

sa 40. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 31. siječnja 2020. godine, u uredu ravnatelja Škole, s početkom u 15:00 sati. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 39 sa sjednice Školskog odbora od 20. siječnja 2020. godine 

2. Donošenje godišnjeg obračuna (financijskog izvještaja) za 2019. godinu 

3. Raspodjela rezultata 

4. Zakup školskog prostora 

5. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 39 s 39. sjednice Školskog odbora od 20. 

siječnja 2020. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

Donosi se godišnji obračun (financijski izvještaj) za 2019. godinu, čiji je tekst priložen 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

Ad 3. 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

1. Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata sukladno Prijedlogu KLASA: 400-01/20-

01/05 URBROJ: 251-96-05/1-20-1 koji je priložen ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

2. Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 4. 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

1. Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o davanju na privremeno korištenje 

školskog prostora s HRVATSKIM CRVENIM KRIŽEM - GRADSKIM 
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DRUŠTVOM CRVENOG KRIŽA ZAGREB iz Zagreba, Ilica 223 po cijeni od 

120,00 kuna po satu, u što je uključen i PDV, na rok od godine dana. 

2. Prije sklapanja ugovora iz točke 1. ove Odluke Škola će od Gradskog ureda za 

obrazovanje Grada Zagreba zatražiti pozitivno mišljenje odnosno prethodnu 

suglasnost. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

1. Po dobivanju suglasnosti Gradskog ureda za upravljanje imovinom grada na tekst 

natječaja, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem 

pisanih ponuda sukladno Prijedlogu, s početnim iznosom mjesečne zakupnine 6.010,00 kuna s 

uključenim PDV-om. 

2. Obavijest o objavi natječaja objavit će se u dnevnom tisku, a javni natječaj objavit će 

se na web-stranici i oglasnoj ploči Škole za cestovni promet. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 

o imenovanju članova Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Škole za 

cestovni promet ukupne površine 38,51m2 (prostor školske kantine) u sastavu: 

 

1. Tomislav Ćurković, dipl. ing., predsjednik 

2. Josip Hadrović, prof., zamjenik predsjednika, 

3. Tomislav Kučina, dipl. ing., član, 

4. Renata Heljić, dipl. ing., član, 

5. Tomislav Palić, dipl. iur., član 

 

II. 

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno prijave, utvrđuje ispunjavaju li 

ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda te 

utvrđuje i predlaže Školskom odboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti 

jedne ponude. 

 

III. 

Mandat članovima Povjerenstva iz točke 1. Ove odluke traje do završetka postupka 

javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora iz točke I. ove odluke. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

  

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

Sanja Tirić, dipl. ing. 


