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ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET 

                 Z A G R E B 

      TRG J. F. KENNEDYJA 8 

   

KLASA: 003-08/18-01/01 

URBROJ: 251-96-02/1-18-3 

Zagreb, 31. siječnja 2018. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 13 

(ODLUKE I ZAKLJUČCI) 

 

s 13. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8 

održane 31. siječnja 2018. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 17:00 sati. 

 

Nazočni: Marija Mlinarević, predsjednica i članovi: Martina Sesar, Ilija Krstanović, Karolina 

Greif, Nenad Kazija, Sanja Tirić 

 

Nenazočni: Ozren Drmić (nije ispričao nedolazak) 

 

Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole 

 Tomislav Kučina – voditelj Autoškole „Škola za cestovni promet“ 

 Elizabeta Petrž – voditeljica računovodstva Škole 

 Marina Soršak – pedagoginja Škole 

 Tomislav Palić – tajnik Škole 

 

Zapisničar: Tomislav Palić 

  

Predsjednica je predložila dnevni red kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija Zapisnika br. 12 sa sjednice Školskog odbora od 19.                                               

prosinca 2017. godine 

2. Donošenje cjenika Autoškole „Škola za cestovni promet“ (T. Kučina) 

3. Donošenje godišnjeg obračuna (financijskog izvještaja) za 2017. godinu (E. 

Petrž) 

4. Otpis nenaplativih potraživanja (E. Petrž) 

5. Izvješće o realizaciji nastavnog plana i programa i uspjehu učenika na prvom 

polugodištu šk. god. 2017./18. (R. Heljić/M Soršak) 

6. Mjere za poboljšanje uspjeha učenika (R. Heljić/M Soršak) 

7. Radno-pravni odnosi (R. Heljić) 

8. Aktualne teme  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 12 s 12. sjednice Školskog odbora od 19. 

prosinca 2017. godine isti je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad 2. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

1. Donosi se cjenik Autoškole „Škola za cestovni promet“ sukladno prijedlogu. 

2. Cjenik iz točke 1. ove Odluke primjenjuje se od 13. veljače 2018. godine. te je 

priložen ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 3. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

 

ODLUKU 

 

 Donosi se godišnji obračun (financijski izvještaj) za 2017. godinu, čiji je tekst priložen 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

Ad 4. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave te će se o njoj raspravljati na sljedećoj sjednici 

Školskog odbora. 

 

Ad 5. 

 

Marina Soršak, mag. paed., stručni suradnik pedagog Škole za cestovni promet 

podnijela je Izvješće o realizaciji nastavnog plana i programa i uspjehu učenika na prvom 

polugodištu školske godine 2017./2018.  

 

Ad 6. 

  

Marina Soršak, mag. paed. i Renata Heljić, dipl. ing. ukratko su iznijele mjere za 

poboljšanje uspjeha učenika. 

 

Ad 7. 

  

Školski odbor jednoglasno je donio 

  

O D L U K U 

 

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

za sljedeće djelatnike: 

 

1. ROBERT SCHUBERT, diplomirani inženjer prometa, za radno mjesto strukovnog 

učitelja – instruktora vožnje iz predmeta upravljanje motornim vozilom i nastavnika iz 

predmeta propisi u cestovnom prometu – s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) – na 

određeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do popune radnog mjesta na 

temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana 
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2. VALENTINA ŽIDAK RADIĆ, diplomirani kateheta, za nadopunu satnice do 

punog radnog vremena (40 sati tjedno), na određeno vrijeme do popune radnog mjesta na 

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

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

  

O D L U K U 

 

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

za sljedeće djelatnice: 

1. ŽELJKA JUKIĆ, magistra edukacije kroatologije i sociologije, za poslove 

nastavnika hrvatskoga jezika – s nepunim radnim vremenom (26 sati tjedno) – na određeno 

vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do povratka na poslove privremeno 

nenazočnog radnika Josipa Srake, prof., odnosno do popune radnog mjesta na temelju 

natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana, 

 2. LUCIJA HRANJEC SEIFERT, profesor povijesti i hrvatske kulture, za 

nastavnika povijesti –  s nepunim radnim vremenom (14,5 sati tjedno) – na određeno vrijeme 

zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do povratka na poslove privremeno nenazočnog 

radnika Josipa Srake, prof., odnosno do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi 

propisan način, a najdulje do 60 dana. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio 

  

O D L U K U 

 

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

za sljedeće djelatnike: 

 

1. GORAN MATIĆ, diplomirani inženjer prometa, za radno mjesto nastavnika 

predmeta osnove prijevoza i prijenosa i praktične nastave s punim radnim vremenom (40 sati 

tjedno) zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do povratka na poslove privremeno 

nenazočnog radnika Zorana Oreščanina, dipl. ing. odnosno do popune radnog mjesta na 

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

2. TEA SABOL, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti, za poslove 

nastavnika hrvatskoga jezika – s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) zbog obavljanja 

poslova koji ne trpe odgodu, do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi 

propisan način, a najdulje do 60 dana,  

3. ANA LUČIĆ, magistra edukacije matematike, za poslove nastavnika matematike – 

s nepunim radnim vremenom (38 sati tjedno) zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, do 

popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana, 

4. MARIJA BARANAŠIĆ, za poslove spremačice -  s punim radnim vremenom (40 

sati tjedno) zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do povratka na poslove privremeno 

nenazočne radnice Marijane Rebić, odnosno do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili 

na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana. 

 

Ad 8. 

 

Ravnateljica Renata Heljić, 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 izvijestila je 
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Školski odbor o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u 

cilju zaštite prava učenika. 

 

 

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

17:52 sati.  

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

Marija Mlinarević, prof. 


