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OBAVIJEST O NATJEČAJU 

Predmet: obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja matematike na neodre-
đeno  nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, za rad u matičnoj školi. 

 Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja matematike na 
neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, za rad u  matičnoj školi objavljenom dana 
29. ožujka 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Smiljevac dobivena 
suglasnost  za Ivanu Čulina, sveučilišna prvostupnica edukacije matematike koju je 
ravnatelj predložio Školskom odboru, te će se s imenovanom sklopiti Ugovor o radu na 
neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, za rad u matičnoj školi. 
 

 Predmet: obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja fizike na određeno puno 
radno vrijeme, za rad u matičnoj školi, radi zamjene, do povratka djelatnice 
 

 Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja fizike na određeno 
puno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi, radi zamjene, do povratka djelatnice objavljenom 
dana 29. ožujka 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Smiljevac dobivena 
suglasnost za  Patriciju Jureško Perović,  profesor geografije i profesor sociologije 
koju je ravnatelj predložio Školskom odboru, koja ne ispunjava propisane uvjete iz članka 
105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je s imenovanom sklopljen 
Ugovor o radu do povratka djelatnice, a najkasnije do 30.06.2021. godine. 
 

Predmet: obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja engleskog jezika na od-
ređeno  puno radno vrijeme, radi zamjene, za rad u matičnoj školi, do povratka 
djelatnice, a najkasnije do 30.06.2021. godine. 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja engleskog jezika na 
određeno  puno radno vrijeme, radi zamjene, za rad u matičnoj školi, do povratka djelatnice, a 
najkasnije do 30.06.2021. godine objavljenom dana 8. ožujka 2021. godine na mrežnim stra-
nicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i ogla-
snoj ploči Osnovne škole Smiljevac dobivena suglasnost  za Teu Alavanja, magistru engle-
skog jezika i književnosti i magistru talijanskog jezika i knj. koju je ravnatelj predložio 
Školskom odboru,  te je s imenovanom sklopljen Ugovor o radu na određeno puno radno 
vrijeme, radi zamjene, do povratka djelatnice, a najkasnije do 30.06.2021. godine. 

 

  
                                                                           Ravnatelj:  

  Bernardo Kotlar, prof. 
 

Dostaviti: 

1. Kandidatima-učesnicima natječaja-WEB stranica škole 

2. Pismohrana -ovdje 
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