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TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
 
KLASA: 602-03/21-13/07 
URBROJ: 251-107-01-21-34 
Zagreb, 17. studenoga 2021. godine   
 
 

Z A P I S N I K 
7.  sjednice Školskog odbora održane 7. listopada 2021. godine s početkom u 13,15 sati 

 
Nazočni:  Josipa Mioč, prof. – predstavnik radnika; Bojan Nonković, dipl. oec. – predstavnik 
Osnivača, 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. Verifikacija mandata člana Školskog odbora iz reda Osnivača (Bojan Nonković) 
2. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Školskog odbora 
3. Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 6. sjednici Školskog odbora 
4. Imenovanje članova Povjerenstva za kvalitetu Trgovačke škole 
5. Kadrovska pitanja 
6. Donošenje odluke o davanju na privremeno korištenje školske sportske dvorane – 

Učenički dom ˝Dora Pejačević˝ 
 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad 1./Verifikacija mandata člana Školskog odbora iz reda Osnivača (Bojan Nonković) 
Predsjednica Školskog odbora obavijestila je prisutne da je Zaključkom gradonačelnika Grada 
Zagreba od 3. studenoga 2021. godine za člana Školskog odbora Trgovačke škole iz reda 
Osnivača imenovan gospodin Bojan Nonković. 
Predsjednica je provjerila  identitet imenovanog člana Školskog odbora, te je imenovani član 
Školskog odbora dao potvrdu i pristanak na izbor za člane Školskog odbora Trgovačke škole, 
koji je konstituiran dana 14. svibnja 2021. godine.  
 
Ad 2./ Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Školskog odbora 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 6. sjednice Školskog odbora 
održane dana 7. listopada 2021. godine, koji je dostavljen članovima uz Poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik  6. sjednice Školskog odbora, održane dana 7. 
listopada 2021. godine.  
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Ad 3./ Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 6. sjednici Školskog odbora 
Ravnatelj je obavijestio članove Školskog odbora da su izvršene sve Odluke donesene na 6. 
sjednici Školskog odbora, održanoj dana 7. listopada 2021. godine.  
 
Ad 4./ Imenovanje članova Povjerenstva za kvalitetu Trgovačke škole  
Predsjednica Školskog odbora obavijestila je prisutne članove da je je potrebno imenovani 
Povjerenstvo za kvalitetu Trgovačke škole. U svrhu imenovanja Povjerenstva za kvalitetu 
provedeni su izbori na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika o čemu 
su Školskom odboru dostavljena izvješća. 
 
Školski odbor jednoglasno je donio  
 

o d l u k u 
 Za članove Povjerenstva za kvalitetu Trgovačke škole, Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb 
imenuju se:   

1. Bočina Belinda, dipl. paed. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 
2. Čorković Gabrijela, prof. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 
3. Rukelj Josip, prof. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 
4. Vujević Nela, prof. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 
5. Beljo Domagoj – iz reda roditelja 
6. T.M. -  iz reda učenika 

 
 Članovi Povjerenstva za kvalitetu imenuju se na vrijeme od tri (3) godine, a mandat 
imenovanih članova teče od dana imenovanja na sjednici Školskog odbora. 
 Upute o elementima i načinu provođenja samovrednovanja izradit će Agencija za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: Agencija).  
 Povjerenstvo za kvalitetu dužno je do kraja rujna za proteklu školsku godinu izraditi 
izvješće te ga dostaviti Agenciji i Školskom odboru. Sadržaj i način izradbe izvješća propisuje 
Agencija. 
 
Ad 5./ Kadrovska pitanja 
Članovima Školskog odbora dostavljen je prijedlog ravnatelja Trgovačke Škole za davanje 
prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Spremač/ica temeljem 
natječaja koji je objavljen dana 12. listopada 2021. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici 
Trgovačke škole.   
 
Školski odbor jednoglasno je donio  
 

o d l u k u 
 daje  se prethodna suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s Danijelom Kovačić za 
rad na radnom mjestu Spremač/ica  na neodređeno vrijeme, za rad s punim radnim 
vremenom. 
  
Ad 6./ Donošenje odluke o davanju na privremeno korištenje školske sportske dvorane – 
Učenički dom ˝Dora Pejačević˝ 
Članovima Školskog odbora dostavljena je Zamolba ravnateljice Učeničkog doma ˝Dora 
Pejačević˝ za korištenje školske sportske dvorane. 
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Školski odbor jednoglasno je donio 
 

o d l u k u 
 Ugovor o privremenom korištenju školskog prostora Trgovačke škole, Trg J. F. 
Kennedyja 4, Zagreb (dalje u tekstu: Škola) koji se sastoji od sportske dvorane ukupne površine 
300 m² (kvadratnih metara) sklopit će se sa Učeničkim domom ̋ Dora Pejačević˝ (dalje u tekstu: 
Korisnik). 
 
 Nacrt Ugovora o privremenom korištenju školskog prostora uputit će se Gradskom 
uredu za obrazovanje radi davanja prethodne suglasnosti. 
  
  
Sjednica Školskog odbora završila je u 14,15 sati. 
 
 
                  Zapisničar:                   Predsjednica Školskog odbora:  
 
 
/Danijela Šujster Premužić, dipl. iur./                                            /Marina Šeneta, prof./  


