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ZAPISNIK 

S IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  

DRUŠTVA PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBA 

Održane 28.5. 2018. U OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95 

Skupština je započela u 19 sati 

 

Za zasjedanje je predložen 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 Poslovnika o radu Skupštine 

5. Izvješće o radu DPTKZ za 2017.g. 

6. Financijsko izvješće DPTKZ za 2017.g. 

7. Izvješće Nadzornog odbora DPTKZ za 2017.g.. 

8. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima Društva 

9. Utvrđivanje liste predloženika za 

- Predsjednika 

- članove Upravnog odbora 

- članove Nadzornog odbora 

10. Izbor predsjednika DPTKZ 

11. Izbor članova Upravnog odbora 

12. Izbor članova Nadzornog odbora 

13. Plan i program rada DPTKZ za 2018.g. 

14. Financijski plan DPTKZ za 2018.g. 

15. Razno 
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AD.1. 

Skupštinu je otvorila predsjednica Sanja Kovačević i predložila Dnevni red.  

Predloženi su članovi tijela izborne Skupštine i to: 

Radno predsjedništvo: Sanja Kovačević (predsjednica), Davorin Novosel i Petar Dobrić. 

Radno predsjedništvo jednoglasno je izabrano te je nastavilo voditi Skupštinu. 

Verifikacijsko predsjedništvo: Petar Dobrić (predsjednik), Sanja Kovačević i Davorin 

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

Skupštini. 

Zapisničar: Petar Dobrić, te ovjerovitelji zapisnika: Maja Ercegovac i Dragan Vlajinić. 

Jdnoglasno izabrano te je nastavilo s radom na Skupštini. 

Izborno povjerenstvo: Dragan Vlajinić (predsjednik), Anto Rogalo i Roman Rubčić. 

Jednoglasno izabrano te je nastavilo s radom na Skupštini. 

 

AD.2. 

Verifikacijsko povjerenstvo je nakon prebrojavanja prisutnih utvrdilo prisustvo 15 od 34 

člana Skupštine, te konstatiralo da nedostaje 1 član za kvorum. Temeljem članka čl. 27. 

Statuta DPTKZ predsjednik verifikacijskog povjerenstva predlaže Skupštini poček od 30 

minuta. 

U 19:30 predsjednik verifikacijskog povjerenstva konstatira pristutnost 17 od 34 člana 

Skupštine, što čini više od jedne trećine ukupnog broja članova Skupštine, te time 

Skupština ima kovorum te može donositi pravovaljanje odluke i zaključke. 

 

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva izlaže priustnima način vođenja registra 

članova i status članstva, te konstatira da Skupštinu čine 34 redovna člana, 1 počasni 

član i 5 podupiručih članova. Otvara raspravu o registru članova Skupštine DPTKZ. 

Konstatira da nije bilo mišljenja za raspravu i daje prijedlog registra članova na 

usvajanje. 

 

Regisar članova DPTKZ jednoglasno je usvojen. 

 

AD. 3. 

Po utvrđivanju kvoruma, Skupština jednoglsano usvaja Dnevni red. 
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AD.4. 

Predsjednica gđa.Kovačević izlaže prijedlog Poslovnika o radu izborne Skupštine i 

potrebi da se tekst dosadašnjeg poslovnika uskladi sa Statutom DPTKZ, usvojenim 

2015. i usklađenim s promjenama Zakona o udrugama. 

Otvara raspravu o Poslovniku. Konstatira da nije bilo mišljenja za raspravu i daje tekst 

Poslovnika na usvajanje. 

 

Poslovnik o radu Skupštine DPTKZ jednoglasno je usvojen. 

 

AD.5. 

Predsjedavajuća otvara raspravu o Izvještaju o radu DPTKZ za 2017.. Konstatira da nije 

bilo mišljenja za raspravu i daje dokumen na usvajanje. 

 

Izvještaj o radu DPTKZ za 2017. jednoglasno je usvojen. 

 

AD.6. 

Predsjedavajuća otvara raspravu o Financijskom izvješću DPTKZ za 2017.. Konstatira 

da nije bilo mišljenja za raspravu i daje dokumen na usvajanje. 

 

Financijsko izvješće DPTKZ za 2017. jednoglasno je usvojeno. 

 

AD.7. 

Članica Nadzornog odbora, gđa. Dragica Kolundžić pročitala je izvješće Nadzornog 

odbora i obrazložila način uvida u dokumentaciju Društva. Predsjedavajuća otvara 

raspravu o Izvješću Nadzornog odbora. Konstatira da nije bilo mišljenja za raspravu i 

daje izvješće na usvajanje. 

 

Izvješće Nadzornog odbora o radu DPTKZ za 2017. jednoglasno je usvojeno. 

 

AD.8. 

Predsjedavajuća je konstatirala da su usvojeni svi dokumenti o radu DPTKZ te da je u 

svibnju 2018. istekao mandat tijelima Društva. Slijedom članka 24. Statuta DPTKZ, 

presjedavajuća daje na glasanje prijedlog za razrješavanje dužnosti članovima 

Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika, dopredsjenika i tajnika. 

Skupština jednoglasno donosi odluku o razrješenju tijela Skupštine. 
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AD.9. 

Predsjednik izbornog povjerenstva, g. Vlajinić istiće listu predloženika, na osnovu 

prijedloga Upravnog odbora sa sjednice održane 23.5.2018. i uvidom u pristigle 

kandidature putem elektroničke pošte: 

- Za predsjednicu DPTKZ pristigla je 1 kandidatura: Sanja Kovačević 

- Za članove Upravnog odbora predloženi su: Svjetlana Seljanec Savković, Petar 

Dobrić, Dragan Vlajinić i Davorin Novosel 

- Za članove nadzornog odbora predloženi su: Dragica Kolundžić, Đula Nađ, 

Marica Radoš i Andrea Eberling Brkljačić 

Predsjednik izbornog povjerenstva otvara raspravu, te evidentira dodatne prijedloge 

Skupštine. Skupština predlaže za izbore u Upravni odbor g. Darka Miloknoju. Skupština 

predlaže za izbor u Nadzorni odbor Tereziju Šestak. 

Svi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni, te predsjednik Izbornog povjerenstva konstatira 

da je lista predoženika za izbore novih članova tijela Skupštine DPTKZ, slijedeća: 

- Predložena za izbor predsjednika DPTKZ: Sanja Kovačević 

- Predloženi za izbor u Upravni odbor DPTKZ: Petar Dobrić, Darko Miloknoja, 

Davorni Novosel, Svjetlana Seljanec Savković i Dragan Vlajinić. 

- Predloženi za izbor u Nadzorni odbor DPTKZ: Andrea Eberling Brkljačić, Dragica 

Kolundžić, Đula Nađ, Marica Radoš i Terezija Šestak. 

 

Predsjendik 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. 

Izborno povjerenstvo obaviještava Skupštinu da će novoizabrani Upravni odbor na 

svojoj konstituirajučoj sjednici izvšriti izbor za tanika DPTKZ i dopredsjednika DPTKZ, a 

slijedom članaka 32. -35. Statuta DPTKZ. 

 

AD. 10. 

Izborno povjerenstvo 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). 
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Izborno povjerenstvo istiće Sanju Kovačević za izbor na mjesto predsjednice DPTKZ u 

mandatnom razdoblju od 2018. – 2022.. 

 

Jednoglasno je (dizanjem ruku) izabrana Sanja Kovačević za predsjednicu DPTKZ 

u mandatnom razdoblju od 2018. – 2022. 

 

AD.11. 

Izborno povjerenstvo podijelilo je glasačke listiće s predloženicima za Upravni odbor 

DPTKZ, navedenim abecednim redom i dalo uputu o načinu provedbe izbora, 

zaokruživanjem rednog broja za četiri predloženika. 

Prebrojavanjem glasova na glasačkim listićima Izborno povjenstvo iznjelo je rezultate 

izbora: Petar Dobrić – 16 glasova, Darko Miloknoja – 12 glasova, Davorin Novosel – 13 

glasova, Svjetlana Seljanec Savković – 14 glasova i Dragan Vlajnić – 13 glasova. 

 

Slijedom broja glasova Skupština DPTKZ je za članove Upravnog odbora u 

mandatu od 2018.-2022. Izabrala: Petra Dobrića, Svjetlanu Seljanec Savković, 

Davorina Novosela i Dragana Vlajinića. 

 

AD.12. 

Izborno povjerenstvo podijelilo je glasačke listiće s predloženicima za Nadzorni odbor 

DPTKZ, navedenim abecednim redom i dalo uputu o načinu provedbe izbora, 

zaokruživanjem rednog broja za tri predloženika. 

Prebrojavanjem glasova na glasačkim listićima Izborno povjenstvo iznjelo je rezultate 

izbora: Andrea Eberling Brkljačić – 13 glasova, Dragica Kolundžić – 16 glasova, Đula 

Nađ – 10 glasova, Marica Radoš – 9 glasova i Terezija Šestak – 3 glasa. 

 

Slijedom broja glasova Skupština DPTKZ je za članove Nadzornog odbora u 

mandatu od 2018.-2022. Izabrala: Dragicu Kolundžić, Andreu Eberling Brkljačić i 

Đulu Nađa.  

 

Po završetku izbora Skupština je jednoglasno donijela Odluku da Društvo 

predstavljaju i zastupaju predsjednica Sanja Kovačević, dopredsjednik i tajnik 

DPTKZ. 
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AD.13. 

Predsjedavajuća, gđa. Kovačević zahvalila se članovima Skupštine na ukazanom 

povjerenju u ime svih izabranih. 

Plan i program rada, Upravni odbor izradio je još u studenom 2017. te ga dodatvio na 

natječaj GUOŠ-a za programe u tehničkoj kulturi za javne potrebe Grada Zagreba. 

Rezultati natječaja objavljeni su u travnju 2018, te je predloženi plan rada prilagođen 

sredstvima koja su Društvu odobrena za realizaciju. 

Predsjedavajuća je otvorila raspravu o predloženom Planu i programu rada DPTKZ za 

2018. Konstatirala je da nije bilo mišljenja za raspravu i predložila dokument na 

usvajanje. 

 

Plan i program rada DPTKZ za 2018. jednoglasno je usvojen. 

 

AD. 14. 

Predsjedavajuće je upoznala Skupštinu s financijskim planom za 2018. godinu na 

osnovu Ugovora Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i SUPTKZ o korištenju 

sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba 

za 2018, prema kojem je Društvo dodijeljeno 35.000,00 kn za provedbu programskih 

aktivnosti, te Ugovora između SUPTKZ i Društva, a koji je potpisan 7.svibnja 2018.. 

Predsjedavajuća je otvorila raspravu o predloženom financijskom planu. Konstatirala je 

da nije bilo mišljenja za raspravu te predložila dokument za usvajanje. 

 

Financijski plan DPTKZ za 2018. jednoglasno je usvojen 

 

AD.15. 

Predsjedavajuća je informirala članove Skupštine o suradnjama Društva u organizaciji 

edukacija za učitelje tehničke kulture: 

- Radionica „Pametni most“ održat će se 21.6.2018. u OŠ J.Kaštelana za 10 – 20 

polaznika. Materijal i predavaće osigurava HSPTK, škola domaćin osigurava 

ručak i radni prostor. Poziv će biti upućen članovima e-poštom. 

- XVIII. Ljetna škola održat će se od 17. Do 24.kolovoza 2018. U NCTK, Kraljevica, 

u organizaciji HSPTK i HZTK. Prijavnice će biti dostavljene članovima po objavi 

na mrežnim stranicama HZTK. 
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- 2.radionica RasperryPi održat će se u rujnu 2018. U organizaciji Hrobos-S. 

Organizator će osigurati prostor, materijale za radionicu. Datum i mjesto utvrdit 

će se naknadno te dostaviti članovima obavijest i prijavnice. 

 

Slijedom naputka HZTK oko načina provedbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 

Skupština je jednoglasno prihvatila obrazac Privole za Društvo, te su prisutni članovi 

pristupili ispunjavanju obrasca i donijeli zaključak da se obrazac dostavi elektroničkom 

poštom učiteljima tehničke kulutre Zagreba. 

 

Predsjedavajuća je izvjestila Skupštinu o poteškoćama održavanja servera na kojem su 

smještene mrežne stranice škole, te detaljno obrazložila situaciju nastalu zamolbom 

vlasnika servera da se sporazumno raskine Ugovor o donaciji. Skupštini je daljnje 

izvješće o prijenosu stranica na novi server izložio Davorin Novosel. Donesena je 

jednoglasna odluka da se slijedom izrečenog sporazumno raskine ugovor o donaciji. 

 

Slijedom rasprave, koju je otvorio g. Darko Miloknoja o problemima pri provedbi 

Modelarske lige u ovoj šk.godini (kvaliteta materijala, ujednačenost kriterija vrednovanja 

na kolima, ujednačenost isticanja rezultata pojedinog kola i ukupnog rezultata, 

neispravnost doniranih strojeva), predsjedavajuća je prezentirala izvješće o provedbi 

koje je organizacijski odbor dostavio u HZTK i u kojem se svi navedeni problemi 

navode. 

Jednoglsano je prihvaćen zaključak da se u rujnu 2018. Organizira radni sastanak svih 

mentora, članova ocjenjivačkih povjerenstava, predstavnika HZTK i zainteresiranih 

učitelja na kojem će se izraditi poboljšana struktura provedbe ML. 

 

Slijedom objava na stranicama HZTK o provedbi županijskih natjecanja Robokup, g. 

Dragan Vlajinić obavijestio je članove da nikakvi detaljnji naptuci nisu stigli od HZTK niti 

od HSPTK niti od Hrobos-a. 

 

Raspravu o povratu opreme, kompleti Arduina i knjiga o uporabi, pokrenule su gđa. 

Marica Radoš i gđa. Andrea Eberling Brkljačić. Predsjedavajuća je obavijestitla 

Skupštinu da postoji evidencija posuđene opreme i izložila prijedlog da se navedena 

opreme ove godine ne će vraćati, već do daljnjeg ostaje na uporabu školama. Prijedlog 

je jednoglasno usvojen uz uvjet da mentori pripreme barem dvoje učenika za 61. NMT u 

područjima elektronike, robotike i/ili automatike. 
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Gđa. Jekla Hrnjić izvjestila je Skupštinu da će se izlučno natjecanje Robocup Junior 

održati 24. I 25.11.2018. u OŠ Mate Lovraka. Slijedom te informacije, Upravni odbor će 

prilagoditi datum održavanja svojeg godišnjeg skupa „Primjeri dobre prakse“ u 

studenom 2018. 

 

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

zaključena. 

Skupština je završila s radom u 20:45. 

 

U Zagrebu, 28. Svibnja 2018. 

 

Zapisničar 

 

_____________________ 

Petar Dobirć 

Ovjerovitelji: 

_____________________ 

Maja Ercegovac 

_____________________ 

Dragan Vlajinić 

Predsjenik DPTKZ 

______________________ 

Sanja Kovačević 


