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OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA 

 

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica 

glazbene kulture - na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, objavljenog dana 

14.10.2021.g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, da je na temelju Zapisnika Povjerenstva s 

provedenog testiranja i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu 

suglasnost Školskog odbora od 3. studenog 2021.g. 

IZABRANA 

MARINA ŠPREM JURIŠIĆ, magistra hrvatskog jezika i književnosti, za radno 

mjesto učitelj/ica glazbene kulture (nestručna zamjena) - na određeno, nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno. 

S izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme s danom 8. 

studeni 2021.g. 

 

 

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica 

geografije – na određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno, objavljenog dana 14.10.2021.g. na 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Škole, da je na temelju Zapisnika Povjerenstva s provedenog 

testiranja i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog 

odbora od 3. studenog 2021.g. 



IZABRAN 

STJEPAN PRPIĆ, magistar edukacije geografije i povijesti, za radno mjesto 

učitelj/ica geografije – na određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno.  

S izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme s danom 8. 

studeni 2021.g. 

 

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica 

informatike i fizike, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, objavljenog dana 

14.10.2021.g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, da je na temelju Zapisnika Povjerenstva s 

provedenog testiranja i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu 

suglasnost Školskog odbora od 3. studenog 2021.g. 

IZABRANA 

MARIJANA HRBAK, sveučilišni prvostupnik fizike i informatike, za radno mjesto 

učitelj/ica informatike i fizike, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. 

S izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme s danom 8. 

studeni 2021.g. 

 

Obavijest o izboru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. 

 

RAVNATELJ 

Marko Knežević, prof.,v.r. 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Mrežna stranica Škole 

2. Pismohrana, ovdje 


