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Ravnateljica Osnovne škole Hrvatski Leskovac donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstava za školsko natjecanje 

 
I. 

U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz engleskog jezika, koje će se održati 25.1. 
2022. godine, imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski 
Leskovac: 
1. Samira Teklić, učiteljica engleskog jezika, predsjednica 
2. Margerita Kljajić, stručna suradnica-pedagoginja i magistra talijanske književnosti, 
članica i 
3. Ivona Forgač, tajnica i stalni sudski tumač za engleski jezik, članica. 
 

II. 
U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz geografije, koje će se održati 28.1.2022. 
godine, imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski Leskovac: 
1. Margerita Kljajić, stručna suradnica-pedagoginja, predsjednica 
2. Lana Jager, učiteljica razredne nastave, članica i 
3. Borna Udatny, stručni suradnik-knjižničar, član. 
 

III. 
U Povjerenstvo za smotru literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva 
(''LiDraNo''), koji će se održati 1. - 4.2.2022. godine, imenuju se sljedeći članovi, 
zaposlenici Osnovne škole Hrvatski Leskovac: 
1. Kristina Puklin, učiteljica razredne nastave s pojačanim modulom iz hrvatskog 
jezika, predsjednica   
2. Karla Carić, učiteljica razredne nastave s pojačanim modulom iz hrvatskog jezika, 
članica i 
3. Jelena Bušić, učiteljica njemačkog jezika i magistra edukacije hrvatskog jezika. 
 

IV. 
U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz kemije, koje će se održati 3.2.2022. godine, 
imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski Leskovac: 
1. Tina Petrina, učiteljica tehničke kulture i fizike, predsjednica 
2. Katarina Krvavica, učiteljica matematike, članica i 
3. Petra Mrvić, učiteljica informatike, članica 
 

V. 
U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz informatike, koje će se održati 4.2.2022. 
godine, imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski Leskovac: 
1. Petra Mrvić, učiteljica informatike, predsjednica 
2. Katarina Krvavica, učiteljica matematike, članica i  



3. Branka Pauković, učiteljica razredne nastave s pojačanim modulom iz informatike, 
članica. 
 

VI. 
U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz povijesti, koje će se održati 7.2.2022. 
godine, imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski Leskovac: 
1. Borna Udatny, stručni suradnik-knjižničar, predsjednik 
2. Monika Perić, učiteljica vjeronauka, članica i 
2. Hrvoje Kuveždić, učitelj geografije, član. 
 

VII. 
U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz likovne kulture, koje će se održati 
11.2.2022. godine, imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski 
Leskovac: 
1. Branka Pauković, učiteljica razredne nastave s pojačanim modulom iz likovne 
kulture, predsjednica   
2. Margerita Kljajić, stručna suradnica - pedagoginja, članica i 
3. Lana Jager, učiteljica razredne nastave, članica. 
 

VIII. 
U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz matematike, koje će se održati 15.2.2022. 
godine, imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski Leskovac: 
1. Dženeta Hodžić Bećirović, učiteljica informatike i stručna prvostupnica 
matematike, predsjednica 
2. Tina Petrina, učiteljica tehničke kulture i fizike, članica i  
3. Dragica Šainović, učiteljica razredne nastave s pojačanim modulom iz matematike, 
članica. 

IX. 
U Povjerenstvo za školsko natjecanje iz hrvatskog jezika, koje će se održati 17.2. 
2022. godine, imenuju se sljedeći članovi, zaposlenici Osnovne škole Hrvatski 
Leskovac: 
1. Jelena Bušić, učiteljica njemačkog jezika i magistra edukacije hrvatskog jezika, 
predsjednica  
2. Lana Jager, učiteljica razredne nastave i magistra primarne edukacije s modulom 
iz hrvatskog jezika, članica i 
3. Kristina Puklin, učiteljica razredne nastave i magistra primarne edukacije s 
modulom iz hrvatskog jezika, članica. 
 

X. 
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana donošenja. 
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                 Ravnateljica školske ustanove 
                                                                                           Dubravka Ljubičić 
 
                                                                                __________________________ 
 


