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OBAVIJEST 

o rezultatima natječaja od 04. prosinca 2018. godine 

                                                                    

 Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   

(„Narodne novine“ br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10-ispr.90/11.,16/12.,86/12.,94/13., 152/15. 

7/17. i 68/18. ) te članka 24. stavak 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim 

ustanovama ( NN 51/18. ) izvješćujemo Vas da je po natječaja objavljenom 04.12. 2018. godine 

na Internet stranicama: www.hzz.hr i http://os-drfranjetudmana-knin-skole.hr , izvršen izbor 

kandidata za sljedeća radna mjesta:  

 

1. UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, do povratka 

djelatnice s rodiljnog dopusta  

 

2. UČITELJA/ICE EDUKATOR - REHABILITATOR 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme 

 

  

3. UČITELJA/ICE MATEMATIKE 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena 

 

4. UČITELJA/ICE FIZIKE 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 20 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena 

 

5. DOMARA/LOŽAČA 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 25 sati ukupnog tjednog 

radnog 

 

6. KUHAR-A/ICE 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hzz.hr/
http://os-drfranjetudmana-knin-skole.hr/


Temeljem suglasnosti Školskog odbora od 20. prosinca 2018. godine, izabrani su 

sljedeći kandidati: 

 

- na radno mjesto UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, do povratka 

djelatnice s rodiljnog dopusta: Marina Mijačika, VSS, prof. njemačkog jezika 

 

- na radno mjesto UČITELJA/ICE EDUKATOR - REHABILITATOR 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme: Olivera 

Franjić, VSS, profesor razredne nastave, ali na određeno vrijeme do pet mjeseci 

 

- na radno mjesto UČITELJA/ICE MATEMATIKE 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena: Petar Vidić, VŠS, inženjer elektrotehnike, ali na određeno 

vrijeme do pet mjeseci 

 

- na radno mjesto UČITELJA/ICE FIZIKE 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 20 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena: Petar Vidić, VŠS, inženjer elektrotehnike, ali na 

određeno vrijeme do pet mjeseci 

 

- na radno mjesto DOMARA/LOŽAČA 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 25 sati ukupnog tjednog 

  radnog: Marinko Relota, KV, proizvođač vatrostalnog materijala 

 

- na radno mjesto KUHAR-A/ICE 

1 ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme: Ante 

Komar, KV, kuhar. 

 

 

 

Zahvaljujemo na podnesenim  prijavama na natječaj. 

 

S poštovanjem, 

        Ravnateljica  Škole: 

 

                                                                                               Marija Mijač, prof. 

 


