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Feričanci, 25. listopada 2021.g. 

 

 

POZIV KANDIDATIMA NA USMENU PROCJENU ZA RADNA MJESTA  

OBJAVLJENA U NATJEČAJU OD 14.10.2021.g. 

 

1. Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto učitelja/ice informatike i fizike 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  

natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na usmenu procjenu koja će se 

održati u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, Feričanci na adresi Trg Matije Gupca 9, Feričanci, 

dana 

28.10.2021. (četvrtak) u vremenu od 11,30 - 13,00 sati  

 

Usmena procjena kandidata za radno mjesto učitelja/ice informatike i fizike bit će provedena  

prema sljedećem rasporedu uz poštivanje svih epidemioloških mjera:  

 

1. Marijana Hrbak – u 11,30 sati 

 

Napomena: 

 Ukoliko se na testiranje ne odazove gore navedeni kandidat, Povjerenstvo će obaviti 

razgovor sa ostalim kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave na natječaj. 

 

 

                                                                                  Predsjednica Povjerenstva 

Karmela Smiljanić 

 

 

 

 



 

2. Obavijest o testiranju kandidata za radna mjesta učitelja/ice geografije i 

učitelja/ice  glazbene kulture 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobne i potpune prijave na  

natječaj te ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na usmenu procjenu koja će se 

održati u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, Feričanci na adresi Trg Matije Gupca 9, Feričanci, 

dana                                                                                     

28.10.2021. (četvrtak) u vremenu od 13,30 - 15,00 sati 

 

Usmena procjena kandidata za radno mjesto učitelja/ice geografije bit će provedena  prema 

sljedećem rasporedu uz poštivanje svih epidemioloških mjera:  

1. Stjepan Prpić -  13,30 sati 

Napomena: 

 Ukoliko se na testiranje ne odazove gore navedeni kandidat, Povjerenstvo će obaviti 

razgovor sa ostalim kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave na natječaj. 

 

Usmena procjena kandidata za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture bit će provedena  

prema sljedećem rasporedu uz poštivanje svih epidemioloških mjera:  

1. Robert Vojvodić  -    13,50 sati 

Napomena: 

 Ukoliko se na testiranje ne odazove gore navedeni kandidat, Povjerenstvo će obaviti 

razgovor sa ostalim kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave na natječaj. 

 

                                                          

Nakon provedenog postupka procjene i vrednovanja kandidata Povjerenstvo utvrđuje 

rang listu kandidata, prema ukupnom broju bodova, te je dostavlja ravnatelju škole.  

 

                                                                     

 

                                                                      Predsjednica Povjerenstva  

Tena Turza Konjetić 

 


