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KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ 

-SVIMA- 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata  

        - dostavlja se 

 Poštovani, 

obavještavamo Vas da su prema natječajima objavljenima dana 01. listopada do 09. 
listopada 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, 
temeljem suglasnosti Školskog odbora od 17. listopada 2018. godine, izabrani slijedeći 
kandidati: 

 

 učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, na određeno nepuno 
radno vrijeme, 27 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica,  
 

izabrana Anamarija Vidić, VSS, mag.prim.obrazovanja, na određeno nepuno radno vrijeme 
do povratka radnice sa rodiljnog dopusta, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim 
uvjetima. 
 

 učitelj/ica njemačkog jezika, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati 
tjedno – 1 izvršitelj/ica, 
 

izabrana Klara Budak, VŠS, prvostupnica njemačkog i engleskog jezika i književnosti, na 
neodređeno nepuno radno vrijeme, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 
 

 učitelj/ica matematike, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 36 sati tjedno 
– 1 izvršitelj/ica 
 

izabran Dušan Ševerdija, VSS, diplomirani ekonomist hotelijerskog usmjerenja, na određeno 
vrijeme do ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, zbog nestručnosti. 
 

 učitelj/ica fizike, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno – 1 
izvršitelj/ica 
 

izabran Matija Marković, VSS, magistar edukacije politehnike i informatike, na određeno 
vrijeme do ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, zbog nestručnosti. 
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 učitelj/ica prirode i biologije, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati 
tjedno – 1 izvršitelj/ica 
 

izabrana Ivana Rimac, VSS, magistra sanitarnog inženjerstva, na određeno vrijeme do 
ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, zbog nestručnosti. 
 

 učitelj/ica geografije, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – 
1 izvršitelj/ica 

 
izabrana Ivana Rimac, VSS, magistra sanitarnog inženjerstva, na određeno vrijeme do 
ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, zbog nestručnosti. 
 
 
 

Zahvaljujemo na podnesenim prijavama na natječaj. 
 

Ravnateljica: 

_______________ 

Anamari Šarin, prof. 

Dostaviti: 

1. Mrežne stranica škole 


