
 
 
Klasa:  112-01/19-01/1 

Urbroj: 2170-55-02-19-22   

Rijeka, 31. studenoga 2019. godine      

 

          Na temelju članka 10. Pravilnika o radu poslodavac Osnovna škola Podmurvice iz Rijeke zastupana po Ravnateljici 

Dubravki Dužević, dostavlja slijedeću 

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T 

o rezultatu izbora Natječaja  

 

Povodom Natječaja objavljenog 15. listopada 2019. godine na web stranicama HZZ-a i Osnovne škole Podmurvice, 

temeljem liste kandidata na osnovi prijedloga Ravnateljice škole, a sukladno Odluci Školskog odbora od 30. listopada 2019. 

godine, zapošljava se: 

 

1. ALEKSANDRA JAJAC – diplomirani učitelj (VSS) na radnom mjestu učitelice razredne nastave u produženom 

boravku na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj 

 

2. LORENA ANDREŠKIĆ – magistra primarnog obrazovanja (VSS) na radnom mjestu učitelice razredne 

nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta – 1 

izvršitelj 

 

3. NIKOLINA VUKELIĆ – magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (VSS) na radnom mjestu učitelja 

hrvatskoga jezika i književnosti na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta – 1 

izvršitelj 

 

4. TIHANA KOVAČEVIĆ – magistra edukacije filozofije i engleskoga jezika i književnosti (VSS) na radnom 

mjestu učiteljice engleskoga jezika i književnosti na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s 

rodiljnog dopusta – 1 izvršitelj 

 

5. ANI VIVODA – magistra medicinske kemije (VSS) na radnom mjestu učiteljice kemije na neodređeno puno 

radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja – 1 izvršitelj 

 

6. MAŠA BLEČIĆ  – sveučilišna prvostupnica fizike i matematike (BACC - VŠS) na radnom mjestu učiteljice 

matematike i fizike na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja – 1 izvršitelj 

 

7. OLIVERA PEŠUT – daktilograf (SSS) na radnom mjestu spremačice na određeno puno radno vrijeme do 

povratka djelatnice s bolovanja – 1 izvršitelj 

 

 

Natječajnu dokumentaciju ostalih prijavljenih kandidata zadržavamo u pismohrani Škole radi potrebe dokaznog 

postupka. U slučaju da ste prilikom prijave dostavili ovjerene isprave, upućujemo Vas iste podignuti u tajništvu Škole. 

 

Objave o rezultatima natječaja vidljive su na web stranici Škole 15 dana od dana objave rezultata natječaja, a nakon 

isteka tog roka informacije možete dobiti osobno u OŠ Podmurvice ili putem službene elektroničke pošte Škole. 

 

S poštovanjem, 

                                                                                Dubravka Dužević, ravnateljica, v.r. 

         

 
 

 

Dostaviti: 
1. Kandatu / kandidatkinji natječaja – putem web stranice škole- http://www.os-podmurvice-ri.skole.hr  

2. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 

3. Pismohrana 
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