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TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
 
KLASA: 602-03/22-02/02 
URBROJ: 251-107-01-22-10 
Zagreb, 1. prosinca 2022. godine   
 
 

Z A P I S N I K 
18.  sjednice Školskog odbora održane 1. prosinca 2022. godine s početkom u 13,15 sati 

 
Nazočni: Bojan Nonković, dipl. oec. – predstavnik Osnivača; Ljuba Prša, dipl. oec. Predstavnik 

Osnivača; Neda Duvnjak -  predstavnik roditelja; Marina Šeneta, dipl. oec. predstavnik  

Nastavničkog vijeća; Nela Vujević, dipl. oec. – predstavnik Nastavničkog vijeća; Josipa Mioč,  

prof. – predstavnik radnika; Marija Mijatović, prof. – predstavnik Osnivač 

 

Nenazočni: Neda Duvnjak -  predstavnik roditelja-ispričala nedolazak 

 

Ostali nazočni: Darko Grgurić, prof. – ravnatelj 

     Marko Šeparović - tajnik 

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 17. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 17. sjednici Školskog odbora 
3. Kadrovska pitanja 
4. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Školskog prosudbenog odbora i 

povjerenstva za obranu završnog rada 
5. Donošenje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Statuta Trgovačke škole 

 
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
Ad 1./ Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Školskog odbora 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 17. sjednice Školskog odbora 
održane dana 14. studenoga 2022. godine, koji je dostavljen članovima uz Poziv za sjednicu 
Školskog odbora. 
Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik  17. sjednice Školskog odbora, održane dana 14. 
studenoga 2022. godine.  
 
Ad 2./ Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 17. sjednici Školskog odbora 
Ravnatelj je obavijestio članove Školskog odbora da su izvršene sve Odluke donesene na 17. 
sjednici Školskog odbora, održanoj dana 14. studenoga 2022. godine.  
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Ad 3./ Kadrovska pitanja 
 
 
Članovima Školskog odbora dostavljen je prijedlog ravnatelja Trgovačke Škole za davanje 

prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika stručno-

teorijske grupe predmeta – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena) za rad s punim 

radnim vremenom – 40 sati, temeljem natječaja objavljenog dana 19. listopada 2022. godine. 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 

 Daje  se prethodna suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s M. Š.  za rad na radnom 

mjestu nastavnika Stručno-teorijske grupe predmeta, za rad s punim radnim vremenom od 40 

sati.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Članovima Školskog odbora dostavljen je prijedlog ravnatelja Trgovačke Škole za davanje 

prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika stručno-

teorijske grupe predmeta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za rad s nepunim radnim 

vremenom – 27 sati, temeljem natječaja objavljenog dana 19. listopada 2022. godine. 

Školski odbor jednoglasno je donio  

 

O D L U K U 

 Daje  se prethodna suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s M. K. za rad na radnom 

mjestu nastavnika Stručno-teorijske grupe predmeta, za rad s nepunim radnim vremenom od 

27 sati.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 
 
Ad 4./ Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Školskog prosudbenog odbora i 
povjerenstva za obranu završnog rada 
Članovima Školskog odbora dostavljen je prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika o radu 
Školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada. 
Školski odbor jednoglasno je donio 
 

O d l u k u 
 na prijedlog ravnatelja Trgovačke škole donosi se Odluka o izmjeni Poslovnika o radu 
Školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada. 
 Poslovnik o radu Školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog 
rada objavit će se na mrežnoj stranici Trgovačke škole i oglasnoj ploči škole. Poslovnik stupa 
na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole. 
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Ad 5./  Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Trgovačke škole  

S obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, članak 24. 

stavak 5., koji je stupio na snagu 18. lipnja 2022. godine, po uputi Gradskog ureda za 

obrazovanje, sport i mlade, potrebno je uskladiti odredbe statuta i drugih općih akata ustanova 

za strukovno obrazovanje. 
Članovima Školskog odbora dostavljen je Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Trgovačke škole 
Školski odbor jednoglasno je utvrdio 
 

Prijedlog o d l u k e 
                                        o izmjeni Statuta Trgovačke škole 
 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Trgovačke škole dostavi će se Predsjedniku Gradske 

skupštine Grada Zagreba putem Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, radi davanja 

prethodne suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 
 
Sjednica Školskog odbora završila je u 13,45 sati. 
 
 
                  Zapisničar:                   Predsjednica Školskog odbora:  
 
/Marko Šeparović, mag. iur./                                                               /Marina Šeneta, dipl. oec./
  


