
POZIV KANDIDATIMA NATJEČAJA  

 

Učitelj/ica povijesti i geografije - 1 izvršitelj/ica - na određeno, nepuno radno vrijeme     

(do najviše 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena), objavljenog na mrežnim stranicama 

i oglasnim pločama Osnovne škole Antuna Mihanovića i mrežnim stranicama i oglasnim 

pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 2020. godine, s rokom za 

podnošenje prijava od  20. 10. 2020.  do  28. 10. 2020. godine. 

U privitku možete pronaći  Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju 

provjere kandidata prijavljenih na natječaj s pozivom kandidatima na 

procjenu/vrednovanje (popisom kandidata). 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 

 

 

POZIV KANDIDATIMA NATJEČAJA  

Učitelj/ica informatike - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme (40 sati          

ukupnog tjednog radnog vremena), objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

Osnovne škole Antuna Mihanovića i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga 

zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 2020. godine, s rokom za podnošenje prijava od  20. 10. 

2020.  do  28. 10. 2020. godine. 

U privitku možete pronaći  Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju 

provjere kandidata prijavljenih na natječaj s pozivom kandidatima na 

procjenu/vrednovanje (popisom kandidata). 

  

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 

 

 

POZIV KANDIDATIMA NATJEČAJA  

Učitelj/ica engleskog jezika - na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati 

tjedno) – uz probni rad od tri mjeseca - upražnjeno radno mjesto - 1 izvršitelj/ica, 

objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Antuna Mihanovića i 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 

2020. godine, s rokom za podnošenje prijava od  20. 10. 2020.  do  28. 10. 2020. godine. 

U privitku možete pronaći  Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju 

provjere kandidata prijavljenih na natječaj s pozivom kandidatima na 

procjenu/vrednovanje (popisom kandidata). 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 

 

 



POZIV KANDIDATIMA NATJEČAJA  

 

Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno 

radno vrijeme (40 sati tjedno) – novootvoreni posao zbog novonastale okolnosti u 

organizaciji programa produženog boravka uslijed pandemije bolesti Covid-19, 

objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Antuna Mihanovića i 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 

2020. godine, s rokom za podnošenje prijava od  20. 10. 2020.  do  28. 10. 2020. godine. 

U privitku možete pronaći  Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju 

provjere kandidata prijavljenih na natječaj s pozivom kandidatima na 

procjenu/vrednovanje (popisom kandidata). 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 

 

POZIV KANDIDATIMA NATJEČAJA  

Stručni/a suradnik/ica pedagog/inja - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena za privremeno odsutnog radnika/icu, objavljenog na 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Antuna Mihanovića i mrežnim 

stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 2020. 

godine, s rokom za podnošenje prijava od  20. 10. 2020.  do  28. 10. 2020. godine. 

U privitku možete pronaći  Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju 

provjere kandidata prijavljenih na natječaj s pozivom kandidatima na 

procjenu/vrednovanje (popisom kandidata). 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 

 

POZIV KANDIDATIMA NATJEČAJA 

  

SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena), na određeno vrijeme - zamjena za privremeno odsutnog radnika/icu, 

objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Antuna Mihanovića i 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 20. 10. 

2020. godine, s rokom za podnošenje prijava od  20. 10. 2020.  do  28. 10. 2020. godine. 

U privitku možete pronaći  Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju 

provjere kandidata prijavljenih na natječaj s pozivom kandidatima na 

procjenu/vrednovanje (popisom kandidata). 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 


