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TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
ŠKOLSKI ODOBR 

 
KLASA: 602-03/21-13/07 
URBROJ: 251-107-01-21-10 
Zagreb, 17. ožujka 2021. godine   

 
Z A P I S N I K 

84. sjednice Školskog odbora održane 17. ožujka 2021. godine s početkom u 13,00 
sati 

 
Nazočni: Vida Martinko, prof. - predstavnik Nastavničkog vijeća, Nela Vujević, prof. –  
predstavnik Nastavničkog vijeća, Ivan Daskal -  predstavnik Osnivača, Neda Duvnjak 
predstavnik roditelja 
 
Odsutni: Krešimir Malenica - predstavnik Osnivača, Natali Nanić Volarić - predstavnik  
Osnivača – putem elektroničke pošte opravdala izostanak  
 
Ostali nazočni: - Darko Grgurić, prof. -  ravnatelj Škole 
                            - Danijela Šujster Premužić, dipl iur.  – tajnica 
                             - Manuela Rašić, mag. oec. – voditeljica računovodstva 
 
Predsjednica Školskog odbora utvrdila je da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova za 
održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje.    
 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je da se dnevni red predložen u Pozivu za 84 . 
dopuni s 5. točkom dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Pravilnika o načinu imenovanja 
povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti“. 
 
Prisutni članovi jednoglasno su prihvatili prijedlog nadopune dnevnoga reda. Nakon 
prihvaćanja nadopune dnevnog reda utvrđen je sljedeći:   
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 83. sjednice Školskog odbora 
2. Realizacija odluka Školskog odbora donesenih na 83. sjednici Školskog odbora 
3. Kadrovska pitanja 
4. Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz 2020. godine 
5. Donošenje Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 
 
Ad 1./ Usvajanje Zapisnika sa 83. sjednice Školskog odbora 
 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 83. sjednice  Školskog odbora 
održane dana 24. veljače 2021. godine, koji je dostavljen članovima uz poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
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Školski odbor jednoglasno je prihvatio Zapisnik sa 83. sjednice Školskog odbora, održane dana 
24. veljače 2021. godine.  
 
Ad 2./ Realizacija odluka Školskog odbora donesenih na 83. sjednici Školskog odbora 
 
Školski  odbor jednoglasno je utvrdio da su realizirane sve odluke donesene na 83.  sjednici 
Školskog odbora. 
 
Ad 3./  Kadrovska pitanja 
Ravnatelj, Darko Grgurić, prof. uputio je Prijedlog Školskom odboru za davanje prethodne 
suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto tajnik/ica Škole – jedan (1) 
izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme za rad s punim radnim vremenom ( 40 sati 
tjedno) – uz probni rad od tri (3) mjeseca sa D. Š. P., dipl. iur.  
 
Prijedlog Ravnatelja dostavljen je članovima uz poziv za sjednicu Školskog odbora. 
 
Školski odbor je jednoglasno donio  
 

O d l u k u  
 

Daje  se prethodna suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s D. Š. P. za rad na radnom mjestu 

tajnice, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, za rad s punim radnim vremenom. 

 

Ad 4./ Donošenje Odluke o ispravku knjiženja iz 2020. godine 

Voditeljica računovodstva, Manuela Rašić upoznala je prisutne s potrebnom ispravka knjiženja 

iz 2020. godine.  

Prijedlog Odluke o ispravku knjiženja iz 2020. godine dostavljen je članovima uz poziv za 

sjednicu Školskog odbora. 

 

Školski odbor je jednoglasno donio  

 
 

Odluku 

o ispravku knjiženja iz prethodnih godina s osnove obveza za ugovorene kazne i ostale 

naknade šteta 
 

Ad 5./ Donošenje Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti 

 

Tajnica je upoznala prisutne da je temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Škola dužna 

donijeti Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti. Pravilnikom se uređuje način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive 

osobe; postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Trgovačkog školi i zaštita prijavitelja 

nepravilnosti.  

 

Prijedlog Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti dostavljen je članovima uz poziv za sjednicu.  
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Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je  

 

d o n i o 

 

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.  

 

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 

objavit će se dana 17. ožujka 2021. godine na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Trgovačke škole, 

te će istoga dana stupiti na snagu.  

 

 
Sjednica Školskog odbora završila je u 14,00 sati. 
 
 
                     Zapisničar:          Predsjednica Školskog odbora: 
/ Danijela Šujster Premužić, dipl. iur./                                           / Vida Martinko, prof. /
  
 
 
    


