
 

1 

 

TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
 
KLASA: 602-03/21-13/07 
URBROJ: 251-107-01-21-13 
Zagreb, 14. svibnja 2021. godine   
 
 

Z A P I S N I K 
1. – konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane 14. svibnja 2021. godine s početkom 

u 13,15 sati 
 
Nazočni:  Josipa Mioč, prof. – predstavnik radnika; Marina Šeneta, prof. – predstavnik  
Nastavničkog vijeća; Nela Vujević, prof. – predstavnik Nastavničkog vijeća, Neda Duvnjak  
predstavnik roditelja  
 
Ostali nazočni: - Darko Grgurić, prof. -  ravnatelj Škole 
                            - Danijela Šujster Premužić, dipl iur.  – tajnica 
 
Prvu konstituirajući sjednicu Školskog odbora, otvorio je ravnatelj Trgovačke škole, Darko 
Grgurić, prof. te je pozdravio sve prisutne. 
 
Ravnatelj je obavijestio prisutne da je dana 12. svibnja 2021. godine zaprimljena Zamolba 
Obrta za trgovinu i ugostiteljstvo „TOMI“ za oslobođenje plaćanja zakupnine, te je predložio 
da se dnevni red predložen u Pozivu za 1. – konstituirajuću sjednicu dopuni sa 8. točkom 
dnevnog reda koja glasi: „Donošenje odluke o oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovni 
prostor – Obrt za trgovinu i ugostiteljstvo „TOMI“.    
 
Prisutni članovi jednoglasno su prihvatili prijedlog nadopune dnevnoga reda. Nakon 
prihvaćanja nadopune dnevnog reda utvrđen je sljedeći:   
 
 

DNEVNI RED: 
1. Imenovanje predsjedavatelja sjednice 
2. Usvajanje Zapisnika 84. sjednice Školskog odbora 
3. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 
4. Verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora 
5. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 
6. Imenovanje osobe koja zamjenjuje ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti 
7. Kadrovska pitanja 
8.          Donošenje Odluke o oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovni prostor – Obrt 
             za trgovinu i ugostiteljstvo „TOMI“ 
 
 
Ad 1./ Imenovanje predsjedavatelja sjednice 
Prisutni su upoznati da radom konstituirajuće sjednice Školskog odbora do izbora 
predsjednika rukovodi najstariji član Školskog odbora. 
Sukladno navedenom, Školski odbor jednoglasno je donio  
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Z a k l j u č a k 
N.V., kao najstariji član Školskog odbora imenuje se predsjedavateljem 1. – 

konstituirajuće sjednice Školskog odbora do izbora predsjednika Školskog odbora. 
 
 
Ad 2./ Usvajanje Zapisnika 84. sjednice Školskog odbora 
Predsjedavatelj 1. – konstituirajuće sjednice Školskog odbora, predložio je usvajanje Zapisnika 
84. sjednice Školskog odbora održane dana 17. ožujka 2021. godine, koji je dostavljen 
članovima uz poziv za sjednicu Školskog odbora. 
 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio Zapisnik sa 84. sjednice Školskog odbora, 
održane dana 17. ožujka 2021. godine.  
 
 
Ad 3./  Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 
Predsjedavatelj 1. – konstituirajuće sjednice Školskog odbora pročitao je Odluku, KLASA: 602-
03/21-17/08, URBROJ: 251-107-01-21-2, od dana 09. ožujka 2021. godine kojom su za člana 
Školskog odbora Trgovačke škole iz reda nastavnika i stručnih suradnika imenovane Nela 
Vujević, prof. i Marina Šeneta, prof.  
Predsjedavatelj 1. – konstituirajuće sjednice Školskog odbora pročitao je Odluku, KLASA: 602-
03/21-13/63, URBROJ: 251-107-01-21-2, od dana 11. ožujka 2021. godine kojom je za člana 
Školskog odbora Trgovačke škole iz reda roditelja imenovana Neda Duvnjak. 
Predsjedavatelj 1. – konstituirajuće sjednice Školskog odbora pročitao je Odluku, KLASA: 602-
03/21-17/11, URBROJ: 251-107-01-21-21, od dana 03. svibnja 2021. godine kojom je za člana 
Školskog odbora Trgovačke škole iz reda radnika imenovana Josipa Mioč, prof. 
 
Ad 4./ Verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora 
Predsjedavatelj sjednice provjerio je identitet svih članova Školskog odbora, te su prisutni 
članovi Školskog odbora dali potvrdu i pristanak na izbor za članove Školskog odbora 
Trgovačke škole.  
Slijedom navedenog Školski odbor jednoglasno je donio  
 

O d l u k u 
Konstituiran je Školski odbor Trgovačke škole, Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb u slijedećem 

sastavu: 
1. Marina Šeneta, prof.– predstavnik nastavnika i stručnih suradnika 

2. Nela Vujević, prof. – predstavnik nastavnika i stručnih suradnika 

3. Josipa Mioč, prof. – predstavnik radnika 

4. Neda Duvnjak – predstavnik roditelja 

 

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine, počevši od dana 14. svibnja 

2021. godine. 

 

 

Ad 5./ Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 
Prisutni su upoznati da za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti 
izabran svaki član Školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.  
O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, članovi Školskog 
odbora glasuju javno dizanjem ruke. 
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Nakon provedenog postupka kandidiranja i javnog glasovanja, Školski odbor jednoglasno je 
donio  
 

O d l u k u 
Za predsjednika Školskog odbora imenuje se Marina Šeneta, prof.  -predstavnik 

nastavnika i stručnih suradnika. 

Za zamjenika predsjednika Školskog odbora imenuje se Josipa Mioč, prof. – 

predstavnik radnika. 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri 

(4) godine.  

 

Predsjedavatelj sjednice daljnje vođenje sjednice Školskog odbora predao je izabranom 

predsjedniku Školskog odbora. 

 

Ad 6./ Imenovanje osobe koja zamjenjuje ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti 

Prisutni su upoznati da je potrebno imenovati osobu koja u slučaju privremene spriječenosti u 

obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje ravnatelja.  

Članovi Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika uputili su prijedlog 

Školskom odboru da se za osobu koja zamjenjuje ravnatelja imenuje B.B. 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O d l u k u 

B.B., imenuje se osobom koja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju 
ravnateljskih poslova zamjenjuje ravnatelja Darka Grgurića, prof. (dalje u tekstu: Ravnatelj). 
 
Ad 7./ Kadrovska pitanja 
Ravnatelj, Darko Grgurić, prof. uputio je Prijedlog Školskom odboru za davanje prethodne 
suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnik/ica Hrvatskog jezika – 
jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme za rad s punim radnim vremenom ( 40 
sati tjedno) – sa kandidatkinjom V.M. sa stečenim stručnim zvanjem profesor njemačkog jezika 
i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani germanist.  
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 sa V. M. za rad na radnom 

mjestu nastavnice Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, za rad s punim radnim 
vremenom. 
 
 
AD 8./ Donošenje Odluke o oslobođenju od plaćanja zakupnine za poslovni prostor – Obrt 
             za trgovinu i ugostiteljstvo „TOMI“ 
Dana 12. svibnja 2021. godine Obrt za trgovinu i ugostiteljstvo „Tomi“  uputio je Zamolbu 
Trgovačkoj školi za oslobođenjem od plaćanja mjesečne zakupnine za mjesec travanj 2021. 
godine u cijelosti i za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 09. svibnja 2021. godine, budući 
u navedenom razdoblju nije koristio poslovni prostor zbog toga što se nastava održavala 
pretežno online, zbog poštovanja epidemioloških mjera propisanih u svrhu sprječavanja 
širenja bolesti COVID-19. 
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Razmatrajući navode iznesene u Zamolbi, Školski odbor je utvrdio osnovanost istih, te je 
jednoglasno donio  
 

O d l u k u 
 „Tomi“ – Obrt za trgovinu i ugostiteljstvo – Zakupnik poslovnog prostora temeljem 

Ugovora o zakupnu poslovnog prostora, KLASA: 602-03/16-17/002, URBROJ: 251-107-01-16-
0061, sklopljenog dana 03. listopada 2016. godine sa Trgovačkom školom kao Zakupodavcem 
oslobađa se plaćanja mjesečne zakupnine za mjesec travanj 2021. godine u cijelosti.  

 „Tomi“ – Obrt za trgovinu i ugostiteljstvo – Zakupnik poslovnog prostora temeljem 
Ugovora o zakupnu poslovnog prostora, KLASA: 602-03/16-17/002, URBROJ: 251-107-01-16-
0061, sklopljenog dana 03. listopada 2016. godine sa Trgovačkom školom kao Zakupodavcem 
oslobađa se plaćanja mjesečne zakupnine za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 09. 
svibnja 2021. godine. 
 

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


