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OBAVIJEST O NATJEČAJU 

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

 Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja matematike na 
neodređeno puno radno vrijeme, za rad u  matičnoj školi objavljenom dana 29. listopada 
2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Smiljevac dobivena 
suglasnost  za Josipu Colić, sveučilišnu prvostupnicu edukacije matematike koju je 
ravnatelj predložio Školskom odboru, te će se s imenovanom sklopiti Ugovor o radu na 
neodređeno puno radno vrijeme. 
 

 Predmet: obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja razredne nastave u pro-
duženom boravku na određeno puno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi, do 
31.08.2021. godine. 
 

 Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja razredne nastave u 
produženom boravku na određeno puno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi, do 
31.08.2021. g. objavljenom dana 14. listopada 2020. godine na mrežnim stranicama i 
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj 
ploči Osnovne škole Smiljevac dobivena suglasnost za  Ninu Bencun Kalac,  magistru 
primarnog obrazovanja koju je ravnatelj predložio Školskom odboru,  te je s 
imenovanom sklopljen Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.g. 

 

Predmet: obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja informatike na neodre-
đeno  puno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi i područnim školama 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno  
puno radno vrijeme, za rad u matičnoj školi i područnim školama objavljenom dana 27. 
listopada 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Smiljevac dobivena 
suglasnost  za Dalibora Pinčića, magistra informacijskih znanosti kojeg je ravnatelj 
predložio Školskom odboru, koji ne ispunjava propisane uvjete iz članka 105. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je s imenovanim sklopljen Ugovor o radu 
na određeno puno radno vrijeme, a najkasnije do ponovnog raspisivanja natječaja u roku od 
pet mjeseci. 
 

Predmet: obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja informatike na neodre-
đeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, za rad u matičnoj školi i područnim školama 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja informatike na neodređeno  
nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, za rad u matičnoj školi i područnim školama 
objavljenom dana 27. listopada 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole 
Smiljevac dobivena suglasnost  za Anju Matešić, magistru primarnog obrazovanja koju 
je ravnatelj predložio Školskom odboru, a koja ne ispunjava propisane uvjete iz članka 
105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je s imenovanom sklopljen 
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Ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, a najkasnije do ponovnog 
raspisivanja natječaja u roku od pet mjeseci. 
 

 
    
 
 
                                                                           Ravnatelj:  

  Bernardo Kotlar, prof. 
 

 

 

Dostaviti: 

1. Kandidatima-učesnicima natječaja-WEB stranica škole 

2. Pismohrana -ovdje 


