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U Obrovcu Sinjskom, 30. studenoga 2021. 

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja  

Dana 21. listopada 2021.  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, kao i na stranicama HZZ-a 

objavljeni su natječaji za radna mjesta: 

- učitelj/ica matematike, određeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno), 

- učitelj/ica engleskog jezika, određeno nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno), 

- učitelj/ica hrvatskog jezika, određeno nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno), 2     izvršitelja 

 

Natječaji su trajali do 29. listopada 2021.  

Nakon provedenog postupka natječaja, testiranja kandidata i utvrđivanja rang liste kandidata prema 

Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, na sjednici 

Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića, održane dana 22. studenoga 2021., Školski odbor 

Osnovne škole Ivana Mažuranića, u skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 

7/17, 68/18, 98/19, 64/20) daje suglasnost na ravnateljev prijedlog te su po natječaju primljene 

sljedeće osobe: 

 Učiteljica matematike – primljena je ZDRAVKA GABRIĆ, inženjer računarstva. Škola je s 

navedenom osobom dana 23. studenoga 2021. sklopila ugovor o radu na određeno, nepuno 

radno vrijeme (8 sati tjedno) u skladu s člankom 107. stavkom 12. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 Učiteljica  hrvatskog jezika – primljene su: 

- NIKOLINA ODRLJIN, magistra hrvatskog jezika i književnosti. Škola je s navedenom 

osobom dana 23. studenoga 2021. sklopila ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme 
(18 sati tjedno).  

- PAULA PETRIČEVIĆ, magistar hrvatskog jezika i književnosti. Škola je s navedenom 

osobom dana 23. studenoga 2021. sklopila ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme 

(18 sati tjedno).  

 Učitelj engleskog jezika – primljen je IVAN GILIĆ, magistar edukacije povijesti i 

magistar edukacije engleskog jezika i književnosti. Škola je s navedenom osobom dana 

23. studenoga 2021. sklopila ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme (18 sati 
tjedno). 

Objavom rezultata natječaja na stranici Škole, smatra se da su svi kandidati na isti način i u 

istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja. 

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.                                 

Tomislav Budimir, prof. 

Ravnatelj: 

 


