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TRGOVAČKA ŠKOLA 

Trg J. F. Kennedyja 4 

10000 ZAGREB 

 

KLASA: 602-03/22-02/02 

URBROJ: 251-107-01-22-7 

Zagreb, 2. rujna 2022. godine   

 

 

Z A P I S N I K 

15.  sjednice Školskog odbora održane 2. rujna 2022. godine s početkom u 13,15 sati 

 

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

 

Ostali nazočni: Darko Grgurić, prof. – ravnatelj; Danijela Šujster Premužić, dipl. iur. – tajnica;  

Davor Semper, bacc.oec. - voditelj računovodstva 

  

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 14. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o realizaciji odluka donesenih na 14. sjednici Školskog odbora 
3. Prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine 
4. Kadrovska pitanja 
5. Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje učenika od 

posljedica nesretnog slučaja/nezgode za školsku godinu 2022./2023. 
 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 1./ Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica Školskog odbora, Marina Šeneta predložila je usvajanje Zapisnika 14. sjednice 

Školskog odbora održane dana 14. srpnja 2022. godine, koji je dostavljen članovima uz Poziv 

za sjednicu Školskog odbora. 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik  14. sjednice Školskog odbora, održane dana 14. 

srpnja 2022. godine.  

Na sjednici Školskog odbora dogovoreno je da se materijali pripremljeni za dnevni red 

sljedećih sjednica članovima dostavljaju isključivo putem elektroničke pošte uz pozive za 
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sjednicu, te da članovima nije potrebno prije sjednice dostavljati materijale u papirnatom 

obliku. Ukoliko neki član želi da mu se materijali pripreme u pisanom obliku isto će zatražiti 

putem elektroničke pošte. 

 

Ad 2./ Izvješće o realizaciji odluka donesenih na 14. sjednici Školskog odbora 

Ravnatelj, Darko Grgurić obavijestio je članove Školskog odbora da su izvršene sve odluke 

donesene na 14. sjednici Školskog odbora, održanoj dana 14. srpnja 2022. godine.  

 

Ad 3./ Prihvaćanje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja 

2022. do 30. lipnja 2022. godine 

Voditelj računovodstva, gospodin Davor Semper upoznao je prisutne s Izvještajem o izvršenju 
Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine, koji im je 
dostavljen uz Poziv za sjednicu Školskog odbora. 
Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio  
 

O D L U K U 
Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Trgovačke škole za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine koje je podnio ravnatelj Trgovačke škole i koji Izvještaj čini 
sastavni dio ove Odluke.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad 4./ Kadrovska pitanja 

Člankom 29. stavkom 5. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama 

propisano je da u slučaju kada se u ustanovi ukaže potreba za popunjavanjem radnog mjesta, 

poslodavac može zaposlenicima te ustanove, koji imaju ugovor o radu na neodređeno radno 

vrijeme i ispunjavaju uvjete toga radnog mjesta ponuditi prelazak na upražnjeno radno mjesto, 

izmjenom ugovora bez raspisivanja javnog natječaja. 

S obzirom da je nastavnici D. L. radni odnos prestao dana 31. kolovoza 2022. godine zbog 

odlaska u starosnu mirovinu, temeljem navedene odredbe dostavljen je prijedlog ravnatelja 

Trgovačke Škole za davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom 

mjestu nastavnik/ica Stručno – teorijske grupe predmeta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno 

vrijeme za rad s punim radnim vremenom – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena s I. Z. 

Đ., dipl. oec., koja sa Školom ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme.  

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 

 Daje  se prethodna suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s I. Z. Đ. za rad na radnom 

mjestu nastavnik/ica Stručno – teorijske grupe predmeta na neodređeno vrijeme, za rad s 

punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. 

 Temeljem izdane suglasnosti Radnica počinje s radom dana 5. rujna 2022. godine.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

 

Ad 5./ Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje učenika od 

posljedica nesretnog slučaja/nezgode za školsku godinu 2022./2023. 
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Prisutni su obaviješteni da su u Trgovačkoj školi zaprimljene ponude za osiguranje učenika 
od posljedica nesretnog slučaja/nezgode za školsku godinu 2022./2023. od strane 
osiguravajućih društava: Adriatic osiguranja d.d., Wiener osiguranja d.d. , Croatia osiguranja 
d.d. 
Ponude navedenih osiguravajućih društava dostavljene su članovima uz Poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio: 

O D L U K U  

Polica osiguranja učenika od posljedica nesretnog slučaja/nezgode u školskoj godini 
2022./2023. sklopit će se s Adriatic osiguranjem d.d. 

Temeljem sklopljene police osiguranje učenika počinje 01. rujna 2022. godine i traje do 
31. kolovoza 2023. godine. 

Godišnja premija po učeniku iznosi 20,00 kuna. Učenici su osigurani 24 sata. 
U premiju osiguranja uključeni su osigurani rizici i svote: 

OSIGURANI RIZICI OSIGURANE 

SVOTE 

Smrt uslijed nezgode/ troškovi pogreba 28.000,00 

Traini invaliditet  70.000,00 

100% trajni invaliditet 105.000,00 

Dnevna naknada - BEZ karence 40,00 

Bolnička naknada - BEZ karence 125,00 

Troškovi liječenja 15.000,00 

Naknada za lom kosti/ lom 1 rebra 250,00 

Gubitak stalnog zuba 700,00 

Troškovi spašavanja 25.000,00 

Naknada za nošenje gipsa (I., II.,III.) 2.250,00 

Naknada za ugriz psa 400,00 

Zakonska odgovornost učenika 9.000,00 

Trošak estetske operacije 20.000,00 

Naknada za posjekotinu 1.050,00 

Ako ukupan postotak invaliditeta iznosi preko 50%, tada se na svaki dio postotka 
invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki iznos naknade. 
 Naknada za nošenje gipsa:  I. preko 25 dana: 750 kuna, II.  preko 45 dana: 1.500,00 kuna, 
III. preko 60 dana: 2.250 kuna. 
 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./  


