
Na sjednici Školskog odbora održanoj 03. travnja 2017. godine dane su suglasnosti i 

donesene sljedeće odluke: 

 

1. Jednoglasne suglasnosti na zapošljavanja po natječaju: 

 

- Lucija Pećar na radno mjesto učitelja glazbene kulture i solfeggia, po natječajima raspisanim 

23. siječnja 2017. godine na određeno vrijeme, 

- Tatjana Matić na radno mjesto učiteljice prirode i biologije, po natječaju raspisanom 30. 

siječnja 2017. godine na određeno vrijeme, 

- Duje Serdarević na radno mjesto učitelja gitare, po natječaju raspisanom 30. siječnja 2017. 

godine na neodređeno vrijeme, 

- Emilija Nikolić na radno mjesto učiteljice glazbene kulture, po natječaju raspisanom 24. 

veljače 2017. godine na određeno vrijeme 

- Emilija Nikolić na radno mjesto učiteljice klavira, po natječaju raspisanom 30. siječnja 

2017. godine na određeno vrijeme 

- Vesna Rozić na radno mjesto učitelja klavira po natječaju raspisanom 30. siječnja 2017. 

godine na određeno vrijeme,  

- Lara Hrdlička Marčić na radno mjesto učitelja klavira po natječaju raspisanom 30. siječnja 

2017. godine na određeno vrijeme, 

- Mark Kajzogaj na radno mjesto učitelja mandoline, harmonike i gitare po natječajima 

raspisanim 30. siječnja 2017. godine na određeno vrijeme, 

- Stipan Krmić na radna mjesta učitelja trube po natječajima raspisanim 24. veljače 2017. 

godine na određeno vrijeme, 

- Maja Burić na radno mjesto stručnog suradnika edukatora rehabilitatora po natječaju 

raspisanom 24. veljače 2017. godine na određeno vrijeme, 

-  Ivana Gaćina na radno mjesto učiteljice matematike po natječaju raspisanom 23. ožujka 

2017. godine na određeno vrijeme, 

- Ivana Kovačević Bikić na radno mjesto učiteljice edukatora rehabilitatora po natječaju 

raspisanom 23. ožujka 2017. godine na određeno vrijeme, 

- Sanja Jeić Magdalenić na radno mjesto učiteljice edukatora rehabilitatora  po natječaju 

raspisanom 23. ožujka 2017. godine određeno vrijeme. 

 

2. Jednoglasno je usvojeno Izvješće i Završni račun za 2016. godinu. 

 

3. Jednoglasno je donesen Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. 

 

4. Jednoglasno je donesena Odluka o iznosu participacije i naknadi za najam instrumenata 

za školsku godinu 2017./2018. 

 

 

        Ravnatelj: 

 

        Nenad Menkadžiev, prof. 


