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TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
 
KLASA: 602-03/21-13/07 
URBROJ: 251-107-01-21-26 
Zagreb, 06. rujna 2021. godine   
 
 

Z A P I S N I K 
5.  sjednice Školskog odbora održane 06. rujna 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 

 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 je sljedeći:  
 

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za ugovaranje police osiguranja 

učenika u slučaju nezgode 
3. Donošenje Odluke o  Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u 

školskoj godini 2021./2022. 
 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 1./ Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Školskog odbora 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 4. sjednice Školskog odbora 
održane dana 12. srpnja 2021. godine, koji je dostavljen članovima uz Poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik  4.  sjednice Školskog odbora, održane dana 12. 
srpnja 2021. godine.  
Konstatirano je da na 4. sjednici Školskog odbora nije bilo donesenih Odluka za realizaciju.  
 
Ad 2./Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za ugovaranje police osiguranja 
učenika u slučaju nezgode 
Prisutni su obaviješteni da su u Trgovačkoj školi zaprimljene ponude za osiguranje učenika 
od posljedica nesretnog slučaja za školsku godinu 2021./2022. od strane osiguravajućih 
društava: Adriatic osiguranja d.d., Generali osiguranja d.d., Wiener osiguranja d.d. , Grawe 
osiguranja d.d., i  Croatia osiguranja d.d. 
Ponude navedenih osiguravajućih društava dostavljene su članovima uz Poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
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Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio: 
 

O D L U K U 
I. 

 Polica osiguranja učenika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u školskoj godini 
2021./2022. sklopit će se sa Adriatic osiguranjem d.d. 
 Temeljem sklopljene police osiguranje učenika počinje 01. rujna 2021. godine i traje do 
31. 08.2022. godine. 

II. 
 Godišnja premija po učeniku iznosi 20,00 kuna. 
 Učenici su osigurani 24 sata. 

III. 
 U premiju osiguranja iz točke II. ove Odluke uključeni su osigurani rizici i svote: 
   

OSIGURANI RIZICI OSIGURANE 
SVOTE 

Smrt uslijed nezgode/troškovi pogreba 28.000 

Trajni invaliditet ** 70.000 

100% trajni invaliditet 105.000 

Dnevna naknada – BEZ karence 35 

Bolnička naknada – BEZ karence 105 

Troškovi liječenja 15.000 

Naknada za lom kosti/1rebra 250 

Gubitak stalnog zuba 700 

Troškovi spašavanja 25.000 

Naknada za nošenje gipsa (I., II., III.)*** 2.250 

Naknada za ugriz psa 400 

Zakonska odgovornost učenika 9.000 

Trošak estetske operacije 20.000 

 
 ** Ako ukupan postotak invaliditeta iznosi preko 50%, tada se na svaki dio postotka 
invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki iznos naknade. 
 ***(ne i longete) I. – preko 25 dana: 750 kuna, II. – preko 45 dana: 1.500,00 kuna, III. – 
preko 60 dana: 2.250 kuna. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad 3./ Donošenje Odluke o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 
u školskoj godini 2021./2022. 
Članovima Školskog odbora dostavljen je dopis Grada Zagreba, Gradskog ureda za 
obrazovanje vezan uz provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 
za školsku godinu 2021./2022.  
Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio  
 

O D L U K U 
I. 

 Trgovačka škola (dalje u tekstu: Škola)  u školskoj godini 2021./2022. ne sudjeluje u 
provedbi Školske sheme voća i povrća.  
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II. 
 Škola nije u mogućnosti sudjelovati u provedbi Školske sheme voća i povrća u školskoj 
godini 2021./2022. zbog raspoloživih prostornih i kadrovskih uvjeta te zbog epidemiološke 
situacije. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

Sjednica Školskog odbora završila je u 13,55 sati. 
 
 
 
                  Zapisničar:                   Predsjednica Školskog odbora:  
 
 
/Danijela Šujster Premužić, dipl. iur./                                            /Marina Šeneta, prof./  


