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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

ZAPISNIK SA SASTANKA 

 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

PROMETNA ŠKOLA, Rijeka, Jože Vlahovića 

10 

Ravnateljica: Marijeta Mašić, prof.  

 

 

Naziv sastanka: 2. sjednica Školskog odbora Prometne škole  

 

1. 
Mjesto: 

Prometna škola, Rijeka, Jože 

Vlahovića 10 
Početak: 17 sati 

Dan i datum:               6. svibnja 2021. g. Završetak: 18 sati 

 

2. Prisutni: 1. Mira Žepina, član Školskog odbora, predstavnica Nastavničkog vijeća 

2. Aris Francetić, član Školskog odbora, predstavnik Skupa radnika 

3. Alen Panić, član Školskog odbora, predstavnik Nastavničkog vijeća 

4. Ante Kožul, član Školskog odbora, predstavnik Vijeća 

roditelja/skrbnika 

5. Ksenija Beljan, član Školskog odbora, predstavnica Osnivača 

6. Marin Barač, član Školskog odbora, predstavnik Osnivača 

7. Ivo Simper, član Školskog odbora, predstavnik Osnivača 

 

Ostali prisutni:  

1. Ravnateljica Škole, Marijeta Mašić, prof. 

2. Tajnica Škole, Jelena Dereta, dipl. iur. 

 

 

3. Odsutni:  
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4. Dnevni red: 1. Verificiranje mandata članova Školskog odbora koje 

imenuje Osnivač; 

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodnih sjednica Školskog 

odbora održanih dana 30. ožujka 2021. i 12.4.2021. 

godine; 

3. Izmjene Cjenika srednjoškolskog obrazovanja odraslih i 

izobrazbe odraslih Prometne škole; 

4. Razno. 

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica predstavlja predsjednika Školskog odbora Alena Panića, struč. spec. ing. traff. kao 

i ostale članove imenovane na konstituirajućoj sjednici Školskog odbora 12.4.2021. članovima 

predloženim od strane Osnivača budući da zbog kasnijeg izbora od strane osnivača isti nisu tada 

bili prisutni. Predsjednik Alen Panić pozdravlja prisutne i predlaže da se usvoji predloženi 

Dnevni red koji se potom jednoglasno prihvaća. Prelazi se na postupak verifikacije mandata 

članova Školskog odbora koje imenuje Osnivač uvidom u priložene dokumentacije koje čine: 

uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i preslike osobnih iskaznica. 

Utvrđuje se da su svi članovi podnijeli potpune isprave. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Verificirani su mandati članova Školskog odbora 

predloženih od strane Osnivača 
  

 

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednik Alen Panić ukratko podsjeća na sadržaje zapisnika sa sjednica održanih 30.3.2021. i 

12.4.2021. te predlaže da se isti usvoje. Pitanja ili primjedbi nije bilo. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Donosi se odluka 

usvajaju se zapisnici sa sjednica 30.3.2021. i 

12.4.2021. 

  

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednik Školskog odbora Alen Panić podijelio je primjerke Cjenika srednjoškolskog 

obrazovanja odraslih i izobrazbe odraslih Prometne škole te zajedno s ravnateljicom ukratko 

iznio razloge pojedinih promjena a koje se odnose na iznos cijene periodičke izobrazbe vozača i 

programa prekvalifikacije. Jednoglasno je prihvaćen. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 
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Donosi se odluka 

usvaja se Cjenik srednjoškolskog obrazovanja odraslih 

i izobrazbe odraslih Prometne škole 

  

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

Pod točkom „Razno“ ravnateljica informira prisutne o imenovanju povjerenstva za provedbu 

postupka elektroničkih prijava i upisa u 1. razred Prometne škole u Rijeci za školsku godinu 

2021./2022. Odlukom je imenovano povjerenstvo u sastavu: Marijeta Mašić, ravnateljica, 

predsjednica povjerenstva; Mara Topčić-Bradanović, stručna suradnica, savjetnica i školska 

pedagoginja, član upisnog povjerenstva te Bojan Petran, nastavnik, član upisnog povjerenstva.   

 Zadužena osoba Rok 

   

 

 

 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Prima se na znanje.    

 

 

Klasa: 003-06/21-01 

Urbroj: 2170-56-21-08-19 

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

 

 

 

___________________________ 

Alen Panić, struč. spec. ing. traff. 


