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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/20-01/03 

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

Zagreb, 27. veljače 2020. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 41 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 41. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 27. veljače 2020. godine, u uredu ravnatelja Škole, s početkom u 16:00 sati. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 40 sa sjednice Školskog odbora od 31. siječnja 2020. 

godine 

2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma na kraju 

prvog obrazovnog razdoblja u šk. god. 2019./2020. 

3. Analiza uspjeha učenika na kraju prvog obrazovnog razdoblja u šk. god. 

2019./2020. i mjere za poboljšanje uspjeha učenika 

4. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma Škole za 

cestovni promet za školsku godinu 2019./2020.  

5. Donošenje odluke o troškovima školovanja kandidata koji su strani državljani izvan 

Europske unije za upis učenika u 1. razred šk. god. 2020./2021. 

6. Donošenje Odluke o produljenju upisa u programe obrazovanja odraslih u zimskom 

upisnom roku "veljača 2020." 

7. Pokretanje postupka jednostavne nabave za predmet nabave servis i održavanje 

informatičke opreme 

8. Zakup školskog prostora 

9. Radno-pravni odnosi 

10. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 40 sa 40. sjednice Školskog odbora od 31. 

siječnja 2020. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 

i Školskog kurikuluma na kraju prvog obrazovnog razdoblja školske godine 2019./2020. koje 

je priloženo ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Ad 3. 

 

Anja Trišić Koprivnjak, mag. paed. upoznala Školski odbor s Analizom uspjeha i 

učenika na kraju prvog obrazovnog razdoblja školske godine 2019./2020. te mjerama za 

poboljšanje uspjeha učenika. Analiza i mjere nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čine njegov 

sastavni dio. 

 

Ad 4. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

1. Donose se izmjene i dopune Školskog kurikuluma Škole za cestovni promet za 

školsku godinu 2019./2020. sukladno prijedlogu, a nalaze se u prilogu ovog zapisnika 

i čine njegov sastavni dio. 

2. Donose se izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Škole za cestovni 

promet za školsku godinu 2019./2020. sukladno prijedlogu, a nalaze se u prilogu ovog 

zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

 

Ad 5. 

 

Školski odbor je jednoglasno donio 

 

O D L U K U 

 

Daje se prijedlog Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8, o 

godišnjim troškovima školovanja kandidata koji su strani državljani izvan Europske unije, za 

školsku godinu 2020./2021., kako slijedi: 

- za programe obrazovanja: tehničar cestovnog prometa i tehničar za logistiku i špediciju 

godišnji troškovi školovanja iznose: 3.000,00 kuna; 

- za program obrazovanja vozač motornog vozila godišnji troškovi obrazovanja za I. 

razred iznose 3.000,00 kuna; za II. razred iznose 4.000,00 kuna (3.000,00 kuna + 

1.000,00 kuna za propise i prvu pomoć) a za III. razred iznose 14.000,00 kuna. 

 

Ad 6. 

 

Školski odbor je jednoglasno donio 

 

ODLUKU 

 

Prihvaća se prijedlog i produljuje se upisni rok „veljača 2020.“ za upis polaznika u 

programe obrazovanja odraslih u školskoj godini 2019./2020. do 30. travnja 2020. godine. 

 

Ad 7. 
 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 
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Daje se odobrenje za pokretanje postupka jednostavne nabave za predmet nabave 

održavanje informatičkog sustava i opreme. 

 

Ad 8. 
 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

1. U javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora Škole za cestovni promet 

kao najpovoljnija odabire se ponuda ponuditelja Modana d.o.o. iz Sesveta, Trg Antuna 

Mihanovića 2, OIB: 77918831874 KLASA: 406-01/20-01/01 URBROJ: 377-20-5 od 21. 

veljače 2020. godine. 

 

2. U roku od 15 dana od konačnosti ove odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se 

ugovor o zakupu poslovnog prostora, solemniziran kod javnog bilježnika. 

 

Ad 9. 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

Daje se prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja, kako slijedi: 

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

      - rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno). 

 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Jelić, prof. 


