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TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
 
KLASA: 602-03/21-13/07 
URBROJ: 251-107-01-21-24 
Zagreb, 12. srpnja 2021. godine   
 
 

Z A P I S N I K 
4.  sjednice Školskog odbora održane 12. srpnja 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 

 Manuela Rašić, mag. oed. – voditeljica računovodstva 

 Danijela Šujster Premužić, dipl iur.  – tajnica 
 

Predsjednica Školskog odbora utvrdila je da je na sjednici prisutan dovoljan broj 
članova za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje.    
 

Predsjednica Školskog odbora, predložila sljedeći:  
 

 
DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Školskog odbora 
2. Prihvaćanje financijskog izvještaja za razdoblje 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 

2021. godine 
 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 1./ Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Školskog odbora 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 3. sjednice Školskog odbora 
održane dana 05. srpnja 2021. godine, koji je dostavljen članovima uz poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio Zapisnik sa 3. - sjednice Školskog odbora, 
održane dana 05. srpnja 2021. godine.  

Konstatirano je da su izvršene sve Odluke donesene na 3. sjednici Školskog odbora.  
 
Ad 2./ Prihvaćanje financijskog izvještaja za razdoblje 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. 
godine 
Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine prisutnima je prezentirala 
voditeljica računovodstva, Manuela Rašić, mag. oec.  
Šestomjesečno izvješće obuhvaća obrazac PR-RAS na kojemu su utvrđeni prihodi i rashodi 
poslovanja u prvih šest mjeseci, obrazac OBVEZE na kojem se utvrđuju obveze na početku 
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navedenog razdoblja, obveze koje su podmirene tokom razdoblja i obveze otvorene sa 
datumom 30.6.2020. te obrazac BILJEŠKE koji se vodi u slobodnoj formi.  
Navedeni dokumenti dostavljeni su članovima uz poziv za sjednicu Školskog odbora. 
Školski odbor jednoglasno je donio  

 
O D L U K U 

o prihvaćanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. godine 

 
I. 

Prihvaća se Financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
Trgovačke škole, Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 
godine. 

 
II. 

Financijski izvještaj iz točke I. ove Odluke  obuhvaća: 

 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS (VP 
151) 

 Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze (VP 159) 

 Bilješke uz financijske izvještaje. 
 

III. 
 Financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Trgovačke škole, 
Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine, prilog je i 
sastavni dio ove Odluke.  
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
Sjednica Školskog odbora završila je u 14,00 sati. 

 
 
 
                     Zapisničar:          Predsjednica Školskog odbora: 
 
 
 / Danijela Šujster Premužić, dipl. iur./                                            / Marina Šeneta, prof. /
  


