
OSNOVNA ŠKOLA 

„AUGUST HARAMBAŠIĆ“  

DONJI MIHOLJAC 

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“ br. 25/13. i 85/15), Osnovna Škola „August Harambašić“ Donji Miholjac 

objavljuje 

 

                                                       ZAKLJUČKE  

                          s 8. sjednice Školskog odbora održane 3. studenoga 2017. 

 

1.Zapisnik sa 7. sjednice usvojen je jednoglasno. 

 

2. Jednoglasno se daje prethodna suglasnost: 

-Tinu Užaru za zasnivanje radnog  odnosa na radnom mjestu učitelja gitare (7 sati tjedno) 

-Silviu Gumbareviću za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja harmonike (2 

sata tjedno). 

- Zvonimiru Glibušiću za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja klavira (24 sata 

tjedno). 

Sukladno čl. 107. st.11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sa svima 

se zaključuje ugovor o radu na 5 mjeseci zbog neispunjavanja uvjeta natječaja. 

-Robertu Tešanoviću za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja  

solfeggia (11 sati tjedno) do 30. lipnja 2018. 

-Viktoru Benkotiću za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja tambure (10 sata 

tjedno) do 30 lipnja 2018. 

-Dini Dumančiću za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja  

matematike  (25 sati tjedno) do povratke radnice koja je na bolovanju na rad. 

-Mirni Šimenić  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja  

razredne nastave (40 sati tjedno) do povratke radnice koja je na bolovanju na rad. 

  

3.Jednoglasno se daje prethodna suglasnost: 

-Dinku Petriševcu  za zasnivanje radnog  odnosa, na radnom mjestu učitelja gitare (40 sati 

tjedno). 

-Silviu Gumbareviću za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja harmonike (11 

sati tjedno). 

-Robertu Tešanoviću za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja  

klavira (29 sati tjedno) 

Sukladno čl. 107. st.11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sa svima  

se zaključuje ugovor o radu na 5 mjeseci zbog neispunjavanja uvjeta natječaja. 

 

4.Jednoglasno se daje prethodna suglasnost Ivani Korov za zasnivanje radnog odnosa na 

radnom mjestu spremačice, na 60 dana (zamjena za Stelu Žitnjak). Jednoglasno se daje 

prethodna suglasnost Aniti Vrbanić za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog 

suradnika stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila, na 60 dana (radno mjesto 

upražnjeno zbog neplaćenog dopusta).  

                                                                                Predsjednik Školskog odbora                                                                                                                                                                    

                                                                                             Mladen Loina 


