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TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
 
KLASA: 602-03/22-02/02 
URBROJ: 251-107-01-22-1 
Zagreb, 26. siječnja 2022. godine   
 
 

Z A P I S N I K 
9.  sjednice Školskog odbora održane 26. siječnja 2022. godine s početkom u 13,15 sati 

 
Nazočni:  Bojan Nonković, dipl. oec. – predstavnik Osnivača, Marina Šeneta, prof. – 
predstavnik Nastavničkog vijeća; Nela Vujević, prof. –predstavnik Nastavničkog vijeća, Neda 
Duvnjak -  predstavnik roditelja, Josipa Mioč, prof. – predstavnik radnika 
  
Odsutni: /  
 
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 8. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 8. sjednici Školskog odbora 
3. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave za 2022. 

godinu 
4. Izvješće osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika 
5. Izvješće o izvršenom popisu imovine i obveza Trgovačke škole za 2021. godinu 
6. Izvješće o stanju knjižničnog fonda Trgovačke škole  za 2021. godinu 

 
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
 
Ad 1./ Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Školskog odbora 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 8. sjednice Školskog odbora 
održane dana 22. prosinca 2021. godine, koji je dostavljen članovima uz Poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik  8. sjednice Školskog odbora, održane dana 22. 
prosinca 2021. godine.  
 
 
Ad 2./ Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 8. sjednici Školskog odbora 
Ravnatelj je obavijestio članove Školskog odbora da su izvršene sve Odluke donesene na 8. 
sjednici Školskog odbora, održanoj dana 22. prosinca 2021. godine.  
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Ad 3./ Donošenje odluke o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave za 2022. 
godine 
Članovima Školskog odbora dostavljen je zapisnik o provedbenom postupku jednostavne 
uredskog materijala nabave za 2022. godinu. 

U postupku jednostavne nabave Uredskog materijala, Ev. br. 30192000-1 JeN  odabrana je 

ponuda ponuditelja Birodom d.o.o., Lučko, cijena ponude bez PDV-a: 16.050,13 kn, iznos 

PDV-a: 4.012,53 kn, cijena ponude s PDV-om: 20.062,66. 
S odabranim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave Uredskog materijala ravnatelj 
zaključuje samostalno pravne poslove budući je riječ o nabavi roba i usluga do 20.000,00 kuna 
bez PDV-a. 
 
Ad 4./ Izvješće osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika 
Članovi Školskog odbora upoznati su s Izvješćem, Helene Stopić, prof. osobe imenovane za 
zaštitu dostojanstva radnika u Trgovačkoj školi.  
Iz navedenog Izvješća proizlazi da u vremenskom razdoblju od 2. lipnja 2021. godine do dana 
18. siječnja 2022. godine nije bilo pritužbi, niti su pokretani i vođeni postupci i predlagane 
mjere za zaštitu dostojanstva radnika.  
Izvješće, KLASA: 115-06/22-01/01, URBROJ: 251-107-01-22-1 zaprimljeno dana 21. siječnja 
2022. godine čini sastavni  dio ovoga Zapisnika.  
 
Ad 5./ Izvješće o izvršenom popisu imovine i obveza Trgovačke škole za 2021. godinu 
Članovi Školskog odbora upoznati su s Izvješćem Središnjeg povjerenstva za popis imovine i 
obveza Trgovačke škole za 2021. godinu. Izvješće Središnjeg povjerenstva dostavit će se 
ravnatelju radi daljnjeg odlučivanja i čini sastavni  dio ovog Zapisnika.  
 
Ad 6./ Izvješće o stanju knjižničnog fonda Trgovačke škole  za 2021. godinu 
Članovima Školskog odbora dostavljeno je Izvješće o stanju knjižničnog fonda za 2021. godinu. 
Izvješće o stanju knjižničnog fonda čini  sastavni  dio ovog Zapisnika.  
 
 
  
  
Sjednica Školskog odbora završila je u 14,00 sati. 
 
 
                  Zapisničar:                   Predsjednica Školskog odbora:  
/Danijela Šujster Premužić, dipl. iur./                                            /Marina Šeneta, prof./  


