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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 602-03/17-01/42 

URBROJ: 251-96-02/1-17-17 

Zagreb, 22. ožujka 2017. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 46 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

sa 46. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 22. ožujka 2017. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:00 sati. 

 

Nazočni: Marija Mlinarević, predsjednica i članovi: Martina Sesar, Sanja Tirić, Karolina 

Greif, Nenad Kazija, Ilija Krstanović 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole 

     Tomislav Palić – tajnik Škole 

 

Zapisničar: Tomislav Palić 

  

Sjednicu Školskog odbora je otvorila predsjednica Marija Mlinarević, prof., pozdravila 

je prisutne i konstatirala da postoji kvorum te da Školski odbor može donositi pravovaljane 

odluke i zaključke.  

 Predsjednica je predložila dnevni red s jednom dopunom kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 45 sa sjednice Školskog odbora od 3.                                               

ožujka 2016. godine 

2. Izdavačka djelatnost Škole (R. Heljić) 

3. Radno-pravni odnosi (R. Heljić) 

4. Prodaja vozila „B“ kategorije za obuku kandidata u autoškoli 

5. Aktualne teme  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Budući da nije bilo primjedaba na Zapisnik br. 45 sa sjednice Školskog odbora od 3. 

ožujka 2017. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena  

 

ODLUKA 
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1. Odobrava se zahtjev za izdavanje i sufinanciranje udžbenika „Poslovanje poduzeća“ 

autorice Vesne Dumančić, dipl. oec. u traženom iznosu.  

2. Odobrava se zahtjev autorice Vesne Dumančić, dipl. oec. za uporabu školskog 

znaka za udžbenik „Poslovanje poduzeća“. 

3. Odobrava se prijedlog cijene udžbenika autorice Vesne Dumančić, dipl. oec. za 

udžbenik „Poslovanje poduzeća“. 

 

Ad 3. 

  

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena 

  

O D L U K A 

 

 Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa 

nakon provedenog natječaja za sljedećeg djelatnika: 

 

1. MIRKO OSTOJIĆ, magistar inženjer prometa iz Zagreba, za poslove nastavnika iz 

predmeta prometna tehnika – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati 

tjedno) – do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice Vlaste Perotić, dipl. 

ing.  

 

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena 

  

O D L U K A 

 

 Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa 

za sljedeću djelatnicu: 

 

1.  IVONA KUCLJAK, magistra ekonomije iz Zagreba, za poslove referenta za 

polaznike u Odjelu za obrazovanje odraslih - do povratka na poslove privremeno 

nenazočne radnice Mirjane Janći Juranović, odnosno do popune radnog mjesta na 

temelju natječaja ili na drugi propisani način, a najdulje do 60 dana. 

 

Ad 4. 

 

Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. zatražila je od Školskog odbora da se donese 

odluka o prodaji dva vozila „B“ kategorije za obuku kandidata u autoškoli koja su u 

vlasništvu Škole za cestovni promet (VW Polo registarske oznake ZG1806FC i Peugeot 207 

registarske oznake ZG9363EC) budući da je za oba vozila pronađen kupac. Cijena za oba 

vozila je 55.000,00 kn + PDV, što ukupno iznosi 69.000,00 kn. 

Nakon glasovanja jednoglasno je donesena 

  

O D L U K A 

 

1. Odobrava se prodaja vozila VW Polo registarske oznake ZG1806FC, u vlasništvu 

Škole za cestovni promet. 

2. Odobrava se prodaja vozila Peugeot 207 registarske oznake ZG9363EC, u 

vlasništvu Škole za cestovni promet. 
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Ad 5. 

 

 Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. ukratko je izvijestila članove Školskog odbora o 

danima otvorene nastave Škole za cestovni promet. 

 

Time je dnevni red iscrpljen i predsjednica Školskog odbora je zaključila sjednicu u 

16:46 sati.  

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Mlinarević, prof. 


