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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/20-01/06 

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

Zagreb, 9. srpnja 2020. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 44 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

 

sa 44. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 9. srpnja 2020. godine, u uredu ravnatelja Škole, s početkom u 12:00 sati. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 43 sa sjednice Školskog odbora od 8. lipnja 2020. godine 

2. Donošenje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu 

3. Izvještaj ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih 

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite učenika 

4. Donošenje odluke u postupku jednostavne nabave za predmet nabave viličar u 

sklopu projekta „DESCO“ 

5. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 43 sa 43. sjednice Školskog odbora od 8. 

lipnja 2020. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

Donosi se polugodišnji financijski izvještaj za 2020. godinu koji se nalazi u prilogu ovog 

zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 3. 

 

Ravnatelj Tomislav Ćurković, dipl. ing. sukladno odredbama članka 24. stavak 2. 

Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju 

mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima izvijestio je 

Školski odbor o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u 

cilju zaštite prava učenika u razdoblju drugog polugodišta školske godine 2019./2020. 
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Ad 4. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

1. U postupku jednostavne nabave MV-01/2020 odabire se ponuda KLASA: 406-09/20-

01/04 URBROJ: 383-20-3 ponuditelja MLAKAR VILIČARI d.o.o., Bestovje, Savska 1/a, OIB: 

02429758404. 

2. Daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o nabavi električnog viličara 

za visoko podizanje s ponuditeljem MLAKAR VILIČARI d.o.o. sukladno ponudbenom listu i 

troškovniku iz ponude iz točke 1. ove odluke. 

 

Ad 5. 

 

 Školski odbor suglasan je s time da Škola za cestovni promet podnese zahtjev za 

skraćenje trajanja školskog sata prema Gradskom uredu za obrazovanje.  

  

 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

 

 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

Sanja Tirić, dipl. ing. 

 


