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DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBA 

Trg žrtava fašizma 14, Zagreb 

dptkzg@gmail.com 

www.dptkzg.hr 

 

ZAPISNIK 

SA ZASJEDANJA IZBORNE I IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE  

DRUŠTVA PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBA 

Održane 31.5. 2022. U OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95 

Skupština je započela u 20:05 sati 

 

Zasjedanje Skupštine otvorila je Predsjednica Sanja Kovačević, pozdravila sve prisutne 
i u kratkom uvodnom izlaganju spomenula se svih poteškoća s kojima su se radna tijela 
Društva susretala u proteklom mandatu. 

Posebnu počast članovi Skupštine odali su minutom šutnje za sve članove DPTK 
Zagreba koji su u proteklom razdoblju preminuli. 

 

Predsjednica je za zasjedanje predložila sljedeći Dnevni red: 

1. Izbor radnih tijela: 
- radnog predsjedništva (3 člana) 
- zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
- verifikacijskog povjerenstva (3 člana) 
- izbornog povjerenstva (3 člana) 

2. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva 
- Odluka o verifikaciji registra članova DPTKZ 

3. Usvajanje Dnevnog reda 
4. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 10.-14.01.2022. u elektroničkom 
obliku 
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine 
6. Izvješće o radu DPTKZ za 2021.g. 
7. Financijsko izvješće DPTKZ za 2021.g. 
8. Izvješće Nadzornog odbora DPTKZ za 2021.g.. 
9. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima upravljanja DPTK Zagre a 
10. Utvrđivanje liste predloženika za: 

- Predsjednika 
- članove Upravnog odbora 
- članove Nadzornog odbora 

11. Izbor predsjednika DPTKZ 
12. Izbor članova Upravnog odbora 
13. Izbor članova Nadzornog odbora 
14. Razno 
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AD.1. 

Skupštinu je otvorila predsjednica Sanja Kovačević i predložila članove tijela za 
zasjedanje Izborne Skupštine DPTK Zagreba. Predloženi su članovi tijela izborne 
Skupštine i to: 

- Radno predsjedništvo: Sanja Kovačević (predsjednica), Davorin Novosel i 
Svjetlana Seljanec Savković. 

Radno predsjedništvo jednoglasno je izabrano te je nastavilo voditi Skupštinu. 

- Verifikacijsko predsjedništvo: Darko Stolac (predsjednik), Sada Bašagić i 
Andrea Eberling Brkljačić. 

Verifikacijsko povjerenstvo jednoglasno je izabrano te je nastavilo s radom na 
Skupštini. 

- Zapisničar: Svjetlana Seljanec Savković, te ovjerovitelji zapisnika: 
Valentina Dijačić i Igor Naglić. 

Jednoglasno izabrano te je nastavilo s radom na Skupštini. 

- Izborno povjerenstvo: Terezija Šestak (predsjednica), Nenad Frouth i 
Marina Turalija. 

Izborno povjerenstvo jednoglasno je izabrano te je nastavilo s radom na 
Skupštini. 

 

AD.2. 

Izvješće Verifikacijskog povjerenstva je prezentirao Darko Stolac i dao na usvajanje. 

Verifikacijsko povjerenstvo je prema Registru članova za 2022., utvrdilo broj prisutnih 
članova na zasjedanju Skupštine.  

Prema registru članova DPTK Zagreba na dan 31.5.2022. Skupština broji 40 članova. 

Na zasjedanje Skupštine odazvalo se 25 članova što prema Statutu DPTK Zagreba čini 
dovoljan broj za kvorum Skupštine, te će sve donesene odluke, izbori i zaključci biti 
pravovaljani. 

Izvješće o kvorumu Skupštine jednoglasno je usvojeno. 

 

AD. 3. 

Po utvrđivanju kvoruma, predsjednica Radnog predsjedništva Skupštine, Sanja 
Kovačević daje na raspravu Dnevni red zasjedanja. 

Nije bilo prijedloga za dopunu i raspravu, te je Dnevni red dan na usvanjanje. 

Dnevni red Skupštine jednoglasno je usvojen. 

 

AD. 4. 

Zapisnik sa Skupštine DPTK Zagreba održane u elektroničkom obliku od 10. do 
14.siječnja 2022. dan je na raspravu. Dokument je članovima dostavljen putem 
elektroničke pošte. Otvorena je rasprava o predloženom dokumentu. 

Predsjednica konstatira da nije bilo dodatnih mišljenja, prijedloga dopuna i izmjena, te 
daje na usvajanje predloženi Zapisnik. 

Zapisnik sa Skupštine održane 10.-14.1.2022. jednoglasno je usvojen. 
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AD.5. 

Predsjednica gđa. Kovačević izlaže prijedlog Poslovnika o radu izborne Skupštine, 
kojeg je na svojoj sjednici 16.5.2022. pripremio i predložio Upravni odbor DPTK 
Zagreba. 

Otvara raspravu o Poslovniku. Konstatira da nije bilo mišljenja za raspravu i daje 
dokument na usvajanje. 

Poslovnik o radu Skupštine DPTK Zagreba jednoglasno je usvojen. 

 

AD.6. 

Izvješće o radu DPTK Zagreba za 2021. dostavljen je članovima Skupštine 
elektroničkom poštom. U izlaganju predsjednica Sanja Kovačević obrazlaže stavke 
izvješća i izvještava o poteškoćama s kojima smo se suočili vezano uz primjenu 
epidemioloških mjera protiv zaraze COVID19, te načinima kako je Upravni odbor 
usmjeravao aktivnosti prema članovima za realizaciju programa u njihovim školama. 

Predsjedavajuća otvara raspravu o Izvješću o radu DPTKZ za 2021.. Konstatira da nije 
bilo mišljenja za raspravu i daje dokument na usvajanje. 

Izvještaj o radu DPTK Zagreba za 2021. jednoglasno je usvojen. 

 

AD.7. 

Financijsko izvješće DPTK Zagreba za 2021. dostavljeno je članovima Skupštine 
elektroničkom poštom. U izlaganju predsjednica Sanja Kovačević obrazlaže pojedine 
stavke financijskog izvješća i otvara raspravu. 

Konstatira da nije bilo mišljenja za raspravu i daje dokument na usvajanje. 

Financijsko izvješće DPTK Zagreba za 2021. jednoglasno je usvojeno. 

 

AD.8. 

Predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Andrea Eberling Brkljačić pročitala je izvješće 
Nadzornog odbora o radu Društva u 2021.g. te otvorila raspravu o predloženom 
izvješću. 

Predsjednica Radnog povjerenstva Sanja Kovačević konstatira da nije bilo mišljenja za 
raspravu i daje izvješće na usvajanje. 

Izvješće Nadzornog odbora o radu DPTK Zagreba za 2021. jednoglasno je 
usvojeno. 

 

AD.9. 

Predsjedavajuća je konstatirala da su usvojeni svi dokumenti o radu DPTKZ te da je u 
svibnju 2022. istekao mandat tijelima Društva. Slijedom članka 24. Statuta DPTKZ, 
predsjedavajuća daje na glasanje prijedlog za razrješavanje dužnosti članovima 
Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika. 

Skupština jednoglasno donosi odluku o razrješenju tijela Skupštine. 
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AD.10. 

Predsjednica izbornog povjerenstva, gđa. Terezija Šestak ističe listu predloženih 
kandidata za izbore u radna tijela DPTK Zagreba. Listu je utvrdio Upravni odbor na 
svojoj sjednici održanoj 16.5.2022.: 

- Za predsjednika DPTKZ pristigla je 1 kandidatura: Sanja Kovačević 

- Za članove Upravnog odbora predloženi su: Dobrić Petar, Eberling 
Brkljačić Andrea, Kedačić Buzina Katarina, Miloknoja Darko i Svjetlana Seljanec 
Savković. 

- Za članove Nadzornog odbora predloženi su: Delač Ines, Dijačić 
Valentina, Kolundžić Dragica i Novosel Davorin. 

 

Izborno povjerenstvo informira Skupštinu da će novoizabrani Upravni odbor na svojoj 
konstituirajućoj sjednici izvršiti izbor za tajnika i dopredsjednika DPTKZ, a slijedom 
članaka 32. -35. Statuta DPTKZ. 

Predsjednica Izbornog povjerenstva otvara raspravu i poziva nazočne za predlaganje 
drugih kandidata za provedbu izbora. 

Predsjednica Izbornog povjerenstva konstatira da nije bilo novih prijedloga kandidata od 
članova Skupštine te daje na usvajanje predloženu listu kandidata. 

Lista kandidata za izbore za predsjednika, Upravni i Nadzorni odbor jednoglasno 
je prihvaćena. 

Predsjednica Izbornog povjerenstva informira Skupštinu o načinu provedbe glasovanja, 
temeljem članka 30. Statuta DPTKZ i članka 6. I 7. Poslovnika o radu izborne Skupštine 
DPTKZ. Članovi Izbornog povjerenstva pristupaju izradi glasačkih listića. 

 

AD. 11. 

Predsjednica Izbornog povjerenstva, gđa. Šestak predlaže Skupštini da se slijedom 
samo jedne pristigle kandidature, izbor za predsjednika DPTKZ obavi javnim 
glasovanjem. 

Jadnoglasno je prihvaćen prijedlog da se izbor za predsjednika DPTKZ obavi 
javnim glasanjem (dizanjem ruku). 

 

Izborno povjerenstvo ističe Sanju Kovačević za izbor na mjesto predsjednice DPTKZ u 
mandatnom razdoblju od 2022. – 2026.. 

Jednoglasno je (dizanjem ruku) izabrana Sanja Kovačević za predsjednicu DPTKZ 
u mandatnom razdoblju od 2022. – 2026. 

 

AD.12. 

Na osnovu rezultata glasanja članova Skupštine putem glasačkih listića – 
prebrojavanjem glasačkih listića, gđa. Šestak prezentira rezultate izbora za Upravni 
odbor DPTK Zagreba u mandatu od 2022. do 2026. 

Rezultati prema broju glasova: 

Dobrić, Petar – 24 glasa 

Eberling Brkljačić, Andrea – 19 glasova 



5 
 

Kedačić Buzina, Katarina – 10 glasova 

Miloknoja, Darko – 24 glasa 

Seljanec Savković, Svjetlana – 22 glasa 

Broj glasačkih listića 25. Nije bilo nevažećih glasačkih listića. 

Slijedom broja glasova Skupština DPTKZ je za članove Upravnog odbora u 
mandatu od 2022.-2026. Izabrala: Petra Dobrića, Darka Miloknoju, Svjetlanu 

Seljanec Savković i Andreu Eberling Brkljačić. 

 

AD.13. 

Na osnovu rezultata glasanja članova Skupštine putem glasačkih listića – 
prebrojavanjem glasačkih listića, gđa. Šestak prezentira rezultate izbora za Nadzorni 
odbor DPTK Zagreba u mandatu od 2022. do 2026. 

Rezultati prema broju glasova: 

Delač, Ines – 16 glasova 

Dijačić, Valentina – 22 glasa 

Kolundžić, Dragica – 17 glasova 

Novosel, Davorin – 20 glasova 

Broj glasačkih listića 25. Nije bilo nevažećih glasačkih listića. 

Slijedom broja glasova Skupština DPTKZ je za članove Nadzornog odbora u 
mandatu od 2022.-2026. izabrani su: Valentina Dijačić, Davorin Novosel i Dragica 

Kolundžić. 

Gđa. Šestak čestita izabranim kandidatima i predaje vođenje rada Skupštine Radnom 
predsjedništvu. 

Predsjedavajuća Skupštine daje na glasanje tekst Odluke o predstavljanju i zastupanju 
DPTK Zagreba u mandatnom razdoblju svibanj 2022. do svibnja 2026., 

Skupština jednoglasno donosi Odluku da DPTKZ predstavljaju i zastupaju 
predsjednik Sanja Kovačević, dopredsjednik i tajnik DPTKZ. 

 

AD.14. 

a) Predsjedavajuća Skupštine, gđa. Kovačević informirala je članove Skupštine o 
postupku prijave na natječaj za dodjelu sredstava za javne potrebe u tehničkoj 
kulturi Grada Zagreba za 2022.. 

Do trenutka održavanja Skupštine nisu stigli rezultati javnog natječaja i upitna je 
provedba planiranih programa, budući da su trenutno financijska sredstva DPTK 
Zagreba bazirana na uplatama članarina. 

U raspravi su članovi Skupštine donijeli Zaključke: 

- na osnovu raspoloživih sredstava Upravni odbor DPTK Zagreba treba usmjeriti 
financiranje prema realizaciji Godišnjeg stručnog skupa „Primjeri dobre prakse 
2022“. 

- ne će se financirati odlazak članova na Ljetnu školu u organizaciji HSPTK u Puli, 
osim ukoliko sredstva s javnog natječaja budu raspoređena na račun DPTK 
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Zagreba. Članovi Skupštine ovlašćuju Upravni odbor za donošenje odluke o 
prijavi i financiranju Ljetne škole. 

b) Jednoglasno je usvojen prijedlog gđe. Kovačević da se za počasne članove 
Skupštine proglasi istaknute članove DPTK Zagreba – u mirovini: Đula Nađ, 
Zdravko Mikinčić i Franjo Pavlović. 

c) Predsjedavajuća Skupštine obavijestila je članove o pozivima na ljetne radionice 
iz radiokomunikacije, robotike, Ljetne škole tehničkih aktivnosti, te zamolila da se 
prate obavijesti koje Upravni odbor šalje elektroničkom poštom. 

d) Predsjedavajuća Skupštine obavijestila je članove za izbor zastupnika u 
Skupštinu HSPTK i SUPTK donosi Upravni odbor DPTK Zagreba. 

e) Predsjedavajuća Skupštine obavijestila je članove da se redovno ažuriraju vijesti 
na mrežnim stranicama DPTK Zagreba i pozvala sve da prate objave i 
informacije o radu DPTK Zagreba. 

f) Predsjedavajuća Skupštine obavijestila je članove da se slijedom širenja 
pandemije COVID19 nisu održale svečanosti dodjele nagrada učenicima i 
mentorima koje je DPTK Zagreba uvelo kao oblik motiviranja i nagrađivanja. 
Predlaže da se u srpnju 2022. ovo događanje obnovi ukoliko to budu 
dozvoljavala financijska sredstva DPTK Zagreba. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

g) Predsjedavajuća je prezentirala program „Dani otvorenih vrata DPTK Zagreba“ 
koij će se realizirati 2. i 3. lipnja 2022.. te pozvala sve članove Skupštine da se 
aktivnije uključe u realizaciju programskih aktivnosti, radionica, predavanja i 
događanja. 

 

Nije bilo daljnjih rasprava, te je predsjedavajuća konstatirala da je sjednica Skupštine 
zaključena. 

Skupština je završila s radom u 21:26. 

 

U Zagrebu 31. svibnja 2022. 

 

Zapisničar 

 

_____________________ 

Svjetlana Seljanec Savković 

Ovjerovitelji: 

_____________________ 

Valentina Dijačić 

_____________________ 

Igor Naglić 

Predsjenik DPTK Zagreba 

______________________ 

Sanja Kovačević 


