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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/20-01/10 

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

Zagreb, 22. prosinca 2020. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 48 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

sa 48. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 22. prosinca 2020. godine, u knjižnici Škole, s početkom u 16:00 sati. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 47 sa sjednice Školskog odbora od 25. studenog 2020. 

godine 

2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu  

3. Donošenje Financijskog plana za 2021. godinu 

4. Izmjene Godišnjeg plana i programa rada Škole za cestovni promet za školsku 

godinu 2020./2021. 

5. Izvješće o provedenoj izvanučioničkoj nastavi 

6. Prijedlog Sporazuma o korištenju školske zgrade 

7. Pokretanje postupka jednostavne nabave za predmet nabave zdravstvene usluge 

sistematskih pregleda djelatnika Škole za cestovni promet 

8. Izmjena cijene programa obrazovanja za Tehničara cestovnog prometa u 

obrazovanju odraslih 

9. Prodaja vozila autoškole, Citroen C3 

10. Radno-pravni odnosi 

11. Aktualne teme 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

 

Ad 1. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 47 sa 47. sjednice Školskog odbora od 25. 

studenog 2020. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

1. Donose se Izmjene i dopune financijskog plana Škole za cestovni promet za 2020. 

godinu sukladno Prijedlogu KLASA: 400-02/20-01/05 URBROJ: 251-96-15-20-2. 

2. Izmjene i dopune financijskog plana Škole za cestovni promet za 2020. godinu 

stupaju na snagu danom donošenja, priložene su ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 
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Ad 3. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

 ODLUKU 

 

 Sukladno Prijedlogu, donosi se Financijski plan Škole za cestovni promet za 2021. 

godinu koji je priložen ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 4. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

 ODLUKU 

 

Donose se Izmjene Godišnjeg plana i programa rada Škole za cestovni promet za 

školsku godinu 2020./2021. sukladno prijedlogu, a nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čine 

njegov sastavni dio. 

 

Ad 5. 

 

Tomislav Ćurković, dipl. ing. je sukladno odredbama članka 16. stavak 1. točka q) 

Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, 

podnio izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave. Izvanučionička nastava nakon 

prvog lockdown-a nije bila provođena zbog epidemije bolesti COVID-19, sukladno 

epidemiološkim preporukama i mjerama. 

 

Ad 6. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

 ODLUKU 

 

1. Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu iz Zagreba, Frankopanska 8, OIB: 

19164975676 odobrava se korištenje prostora školske zgrade Škole za cestovni promet iz 

Zagreba, Trg J.F. Kennedyja 8 bez naknade za vrijeme trajanja Sporazuma o korištenju školske 

zgrade. 

2. Daje se suglasnost ravnatelju Škole za cestovni promet za sklapanje Sporazuma o 

korištenju školske zgrade, sukladno prijedlogu koji se nalazi u prilogu zapisnika 48. sjednice 

Školskog odbora Škole za cestovni promet i čini njegov sastavni dio. 

3. Prije sklapanja prijedlog Sporazuma dostavit će se Gradskom uredu za obrazovanje 

radi dobivanja prethodne suglasnosti. 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad 7. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

Daje se odobrenje za pokretanje postupka jednostavne nabave za predmet nabave 

zdravstvene usluge sistematskih pregleda djelatnika Škole za cestovni promet procijenjene 

vrijednosti nabave 24.000,000 kuna + PDV odnosno ukupno 30.000,00 kuna. 

  

Ad 8. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

1. Prihvaća se prijedlog i donosi se cjenik za program obrazovanja za Tehničara 

cestovnog prometa u obrazovanju odraslih sukladno prijedlogu. 

2. Cjenik se primjenjuje od zimskog upisnog roka 2021. godine i to samo za 

novoupisane polaznike. 

 

 

 

Ad 9. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se pokretanje postupka prodaje vozila „B“ kategorije za obuku kandidata u 

autoškoli Citroen C3 registarske oznake ZG 6546-EI. 

 

Ad 10. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

  

O D L U K U 

 

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnog odnosa po 

provedenim natječajima za sljedeće radnike: 

1. LEA CAR, prof. za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme – 12 sati tjedno, 

2. DANIJEL BERTOVIĆ, mag. kin. za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene 

kulture na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 

3. BRUNO MARKOVIĆ, mag. ing. traff. za radno mjesto nastavnika prometne 

skupine predmeta na određeno (do povratka ravnatelja na poslove nastavnika), puno radno 

vrijeme – 40 sati tjedno, 

4. IDA KLEMENČIĆ, mag. paed. za radno mjesto pedagoga na određeno (do povratka 

na poslove privremeno nenazočne radnice), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, 
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5. JELENA GRGINOV, mag. educ. math. za radno mjesto nastavnika matematike na 

neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, 

6. SLAVKA TENJI za radno mjesto spremačice na neodređeno, puno radno vrijeme – 

40 sati tjedno, 

7. MELITA BULAT za radno mjesto spremačice na određeno (do povratka na poslove 

privremeno nenazočne radnice), puno radno vrijeme – 40 sati tjedno. 

 

Ad 11. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 

 

Usvaja se zamolba društva Modana d.o.o. kojom se traži oslobođenje od plaćanja 

zakupnine u razdoblju od 14. prosinca 2020. godine do 18. siječnja 2021. godine 

 

 

 

Ostalo je izostavljeno kao nepotrebno. 

 

 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

Sanja Tirić, dipl. ing. 

 

 


