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TRGOVAČKA ŠKOLA 

Trg J. F. Kennedyja 4 

10000 ZAGREB 

 

KLASA: 602-03/22-02/02 

URBROJ: 251-107-01-22-2 

Zagreb, 15. veljače 2022. godine   

 

 

Z A P I S N I K 

10.  sjednice Školskog odbora održane 15. veljače 2022. godine s početkom u 13,15 sati 

 

Nazočni:  Marija Mijatović, prof. – predstavnik Osnivača; Bojan Nonković, dipl. oec. – 

predstavnik Osnivača; Ljuba Prša, dipl. oec. – predstavnik Osnivača; Neda Duvnjak -  

predstavnik roditelja; Marina Šeneta, prof. – predstavnik Nastavničkog vijeća; Nela Vujević, 

prof. – predstavnik Nastavničkog vijeća; 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. Verifikacija mandata članova Školskog odbora iz reda Osnivača  

(Marija Mijatović, Ljuba Prša) 

2. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Školskog odbora 

3. Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 9. sjednici Školskog odbora 

4. Prihvaćanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 

5. Donošenje odluke o visini naknade za troškove izdavanja duplikata/prijepisa 

svjedodžbi 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 1./Verifikacija mandata članova Školskog odbora iz reda Osnivača (Marija Mijatović, 

Ljuba Prša) 

Predsjednica Školskog odbora obavijestila je prisutne da su Zaključkom gradonačelnika Grada 

Zagreba od 1. veljače 2022. godine za članove Školskog odbora Trgovačke škole iz reda 

Osnivača imenovane: Marija Mijatović i Ljuba Prša. Originalni primjerci Zaključaka predani 

su novoimenovanim članicama Školskog odbora. 
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Predsjednica je provjerila  identitet imenovanih članica Školskog odbora, te su imenovane 

članice Školskog odbora dale potvrdu i pristanak na izbor za članove Školskog odbora 

Trgovačke škole, koji je konstituiran dana 14. svibnja 2021. godine.  

 

Ad 2./ Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 9. sjednice Školskog odbora 

održane dana 26. siječnja 2022. godine, koji je dostavljen članovima uz Poziv za sjednicu 

Školskog odbora. 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik  9. sjednice Školskog odbora, održane dana 26. 

siječnja 2022. godine.  

 

Ad 3./ Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 9. sjednici Školskog odbora 

Ravnatelj je obavijestio članove Školskog odbora da su izvršene sve Odluke donesene na 9. 

sjednici Školskog odbora, održanoj dana 26. siječnja 2022. godine.  

Prisutni su obaviješteni da nije sklopljen ugovor o nabavi uredskog materijala s odabranim 

ponuditeljem tvrtkom -  Birodom d.o.o., Lučko, budući je odabrani ponuditelj odustao od 

sklapanja ugovora. 

Škola je ponovila postupak jednostavne nabave uredskog materijala o kojemu će Školski odbor 

biti obaviješten nakon provedbe istoga.  

 

Ad 4./ Prihvaćanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 

Ravnatelj je upoznao prisutne članove Školskog odbora s Financijskim izvještajem za razdoblje 

od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. 

Sastavni dio navedenog Izvješća su Obrasci:  

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj 2021. 

godine do 31. prosinca 2021. godine – Obrazac PR-RAS (VP 151) 

- Bilanca na dan 31. prosinac 2021. godine – Obrazac BIL (VP 152) 

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. 

prosinac 2021. godine – Obrazac RAS – funkcijski (VP 154) 

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječanj 

2021. do 31. prosinac 2021. godine – Obrazac P-VRIO (V P156) 

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021. godine – 

Obrazac Obveze (VP 159) 

- Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021. godine 

 

Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio  

 

o d l u k u 

Prihvaća se Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 

2021. godine. 

Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 

sastavni je dio ove Odluke. 

Financijski izvještaj objavit će se na mrežnoj stranici Trgovačke škole.  
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Ad 5./  Donošenje odluke o visini naknade za troškove izdavanja duplikata/prijepisa 

svjedodžbi 

Članovi Školskog odbora upoznati su s činjenicom da Škola svakodnevno zaprima zahtjeve 

stranaka za izdavanjem duplikata/prijepisa izdanih svjedodžbi. Izdavanjem navedenih 

dokumenata za Školu nastaju troškovi koji se odnose na fotokopirni papir i toner za ispisivanje 

dokumenata.  

 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

o d l u k u 

Za izdavanje duplikata i prijepisa razredne svjedodžbe utvrđuju se troškovi u visini od 

100,00 kuna (slovima: sto kuna) za svaki izdani duplikat/prijepis razredne svjedodžbe. 

Za izdavanje duplikata i prijepisa završne svjedodžbe utvrđuju se troškovi u visini od 

100,00 kuna (slovima: sto kuna) za svaki izdani duplikat/prijepis završne svjedodžbe. 

Navedene troškove podmiruju podnositelji zahtjeva za izdavanje duplikata/prijepisa 

svjedodžbi, uplatom naknade na IBAN Trgovačke škole. 

Ova Odluka primjenjuje se na zahtjeve za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi 

izdanih u program redovnog obrazovanja i programu obrazovanja odraslih Trgovačke škole. 

 

  

  

Sjednica Školskog odbora završila je u 14,00 sati. 

 

 

                  Zapisničar:                   Predsjednica Školskog odbora:  

/Danijela Šujster Premužić, dipl. iur./                                            /Marina Šeneta, prof./  


