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XVIII. GIMNAZIJA 

UNESCO ASP - pridružena škola 

Zagreb, Mesićeva 35 

tel: 385 1 4680-647 

tel/fax: 385 1 4680-641 

ured@gimnazija-osamnaesta-zg.skole.hr 
 

KLASA: 602-03/16-06-1/1 

URBROJ: 251-291-16-2 

Zagreb, 14. siječanj 2016. godine 

 

ZAPISNIK 
 

četrdeset i prve sjednice Školskog odbora XVIII. gimnazije (u daljnjem tekstu: Odbor), održane dana 

14. siječnja 2016. godine s početkom u 18.30 sati u prostorijama XVIII. gimnazije, Mesićeva 35, 

Zagreb. 
 

 

Prisutni članovi Odbora: 

1. Milica Bračun, predsjednica (u daljnjem tekstu predsjednica) 

2. Sunčana Kapov, članica  

3. Matija Vučković, član  

4. Niko Katavić, član 

 

Odsutni članovi Odbora: 

1. Martina Lovrić Benčić, članica 

2. Velimir Tenšek, član 

3. Milan Josić, član 
 

Ostali prisutni: 

1. Irena Vajdovčić, ravnateljica 

2. Antonija Matić, tajnica - zapisničarka 

 

NAPOMENA: Izrazi koji se u ovom zapisniku koriste za osobe u muškom rodu (član, radnik, 

nastavnik, lektor, zaposlenik, učenik, stručni suradnik, kandidat i sl. u jednini i množini) su 

neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe. 
 

 

Predsjednica je otvorila sjednicu Školskog odbora i pozdravila nazočne. Tajnica je 

obavijestila Odbor da su gđa. Martina Lovrić Benčić, gosp. Velimir Tenšek i prof. Milan Josić 

javili da neće moći prisustvovati sjednici.  

Nakon konstatiranja da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Odbora, zaključeno je da 

će odluke i zaključci doneseni na ovoj sjednici biti pravovaljani. 

 

Predsjednica predlaže sljedeći: 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika četrdesete sjednice Školskoga odbora  

2. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora 

3. Obavijest o provedenim natječajima za zapošljavanje 

4. Oslobođenja plaćanja dvojezične nastave 

5. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad 1.) 

 

Članovi Odbora jednoglasno su potvrdili zapisnik četrdesete sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 2.) 

 

Tekst javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u podrumu školske zgrade 

kao i skraćeni tekst javnog natječaja poslan je članovima Odbora putem elektronske pošte. 

Prisutni članovi Odbora potvrđuju da su tekstove primili i pročitali. 

Tajnica obavještava prisutne članove Odbora kako je za spomenuti tekst javnog natječaja 

Grad Zagreb kao osnivač dao svoju suglasnost. 

Tajnica također obavještava prisutne članove Odbora kako su tražene tri ponude od strane 

dnevnog tiska za objavu javnog natječaja, a koje su iznosile kako slijedi: Večernji list 1.420,54 

kn, Novi list 1.822,50 kn, 24 sata 1.161,00 kn. 

S obzirom da je ponuda 24 sata najpovoljnija predsjednica predlaže da se javni natječaj 

objavi u navedenom dnevnom tisku. 

Prisutni članovi Odbora jednoglasno prihvaćaju predloženo. 

 

Sukladno čl.25.st.1.t.4.al.6. Školski odbor XVIII. gimnazije donosi  

 

ODLUKU 

 

I. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. na adresi: Mesićeva 

35, Zagreb, koji se nalazi u podrumu školske zgrade ukupne površine cca 10 m² i 

prostor za postavljanje aparata za tople napitke na 1. katu zgrade. 

 

II. Skraćeni tekst natječaja biti će objavljen u dnevnom tisku „24 sata“ dana 25. siječnja 

2016. godine, a potpuni tekst natječaja i uvjeti sudjelovanja biti će objavljeni na web-

stranici XVIII. gimnazije http://www.gimnazija-osamnaesta-zg.skole.hr/ istog dana. 

 

III. Javni natječaj neće biti objavljen ako Školski odbor Osnovne škole Ivana Gorana 

Kovačića ne donese Odluku istovjetnu ovoj. 

 

IV. Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odluke. 

 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 3.) 

 

Ravnateljica obavještava članove odbora kako su od 21.12.2015. do 29.12.2015. godine 

bili raspisani natječaji za sljedeća radna mjesta: nastavnik njemačkog jezika, nastavnik fizike, 

nastavnik povijesti, nastavnik geografije i geografije na francuskom jeziku, nastavnik povijesti, 

geografije i geografije na francuskom jeziku, nastavnik fizike i fizike na njemačkom jeziku te 

nastavnik kemije i kemije na njemačkom jeziku. 

Pristigla natječajna dokumentacija je pregledana, te s obzirom na suglasnosti koje smo 

dobili od Ministarstva XVIII. gimnazija će sklopiti ugovore o radu kako slijedi: 

 

Nastavnik njemačkog jezika – 25 sati ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme do 

31.08.2016. godine sukladno suglasnosti Ministarstva s prof. Mariannom Brekalo; 
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Nastavnik povijesti - 15 sati ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme do 

31.08.2016. godine sukladno suglasnosti Ministarstva s prof. Miom Marušić; 

 

Nastavnik fizike - 7 sati ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme do 31.08.2016. 

godine sukladno suglasnosti Ministarstva s prof. Leonom Jurčićem; 

 

Nastavnik povijesti, geografije i geografije na francuskom jeziku – 17,5 sati ukupnog 

radnog vremena, na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine sukladno suglasnosti Ministarstva s 

prof. Danielom Leticom; 

 

Nastavnik kemije i kemije na njemačkom jeziku – 13 sati ukupnog radnog vremena, na 

određeno vrijeme do 31.08.2016. godine sukladno suglasnosti Ministarstva s prof. Nevom 

Killmann. 

 

Nastavnik geografije i geografije na francuskom jeziku – 20 sati ukupnog radnog vremena, 

na neodređeno vrijeme sukladno suglasnosti Ministarstva s prof. Danielom Leticom; 

 

Nastavnik fizike i fizike na njemačkom jeziku – 27 sati ukupnog radnog vremena, na 

neodređeno vrijeme sukladno suglasnosti Ministarstva s prof. Nevom Killmann. 

 

 

Ad 4.) 

Za oslobođenje od plaćanja dvojezične nastave predložene su sljedeće učenice: Antonela 

Tardelli iz 3. a razrednog odjela i Ana Janžić iz 3. d razrednog odjela. 

Prisutni članovi Odbora jednoglasno prihvaćaju predloženo. 

 

 

Sjednica je završila u 19.00 sati. 

 

      

             Zapisničarka:      Predsjednica Školskog odbora: 

  

  Antonija Matić, tajnica     Milica Bračun, prof. savjetnica 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Školskog odbora 

2. Ravnateljici 

3. Računovodstvu 

4. Pismohrana 


