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OBAVIJEST 
 
U svezi Natječaja za izbor nastavnika/ce matematike – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno 
radno vrijeme (30 radnih sati) do 31. kolovoza 2020., nastavnika/ce matematike i fizike – 1 
izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme, potrebno poznavanje engleskoga jezika, 
nastavnika/ce povijesti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (26 radnih sati) 
do 31. kolovoza 2020., nastavnika/ce geografije – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno 
vrijeme (33 radna sata) do 31. kolovoza 2020., nastavnika/ce glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj 
na neodređeno, nepuno radno vrijeme (37 radnih sati), nastavnika/ce etike – 1 izvršitelj, na 
neodređeno, nepuno radno vrijeme (37 radnih sata), nastavnika/ce likovne umjetnosti – 1 
izvršitelj, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (33 radna sata) do povratka radnice s 
porodnog dopusta, potrebno poznavanje engleskoga jezika, nastavnika/ce biologije -  1 izvršitelj, 
na neodređeno, puno radno vrijeme, potrebno poznavanje engleskoga jezika, nastavnika/ce 
matematike i informatike – 1 izvršitelj, ne neodređeno, puno radno vrijeme, potrebno 
poznavanje engleskoga jezika, nastavnika/ce matematike i fizike – 1 izvršitelj, na određeno 
vrijeme, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2020., nastavnika/ce hrvatskoga jezika – 1 
izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta, 
nastavnika/ce matematike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka 
radnice s porodnog dopusta, potrebno poznavanje engleskoga jezika, nastavnika/ce matematike 
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta, 
nastavnika/ce matematike i informatike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 
do 31. kolovoza 2020., potrebno poznavanje engleskoga jezika, nastavnika/ce hrvatskoga jezika 
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (12 radnih sati) do 31. kolovoza 2020., 
stručnog suradnika-knjižničara/ke – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme do 
povratka radnice s porodnog dopusta i administrativnog referenta – 1 izvršitelj, na određeno 
vrijeme, puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, objavljenog dana 1. listopada 
2019. godine na oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj 
ploči i web stranici X. gimnazije  Ivan Supek, nakon provedenog pismenog i/ili usmenog testiranja 
kandidata čije ponude udovoljavaju formalne uvjete natječaja i koji su prošli pismeno testiranje 
te stekli uvjete za pristupiti usmenom dijelu testiranja, Školski odbor X. gimnazije Ivan Supek na 
27. sjednici održanoj dana 24. listopada 2019. godine dao je suglasnost za izbor kandidata: 

 
1. Tea AMIŽIĆ, za radno mjesto nastavnice matematike, određeno, nepuno radno 
vrijeme (30 radnih sati) do 31. kolovoza 2020. godine 

2. Ivan BARTOLEC, za radno mjesto nastavnika matematike i fizike, neodređeno, 
puno radno vrijeme 

3. Ivan BELIĆ, za radno mjesto nastavnika povijesti, određeno vrijeme, nepuno 
radno vrijeme (26 radnih sati) do 31. kolovoza 2020. 
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4. Olja BRAJČIĆ, za radno mjesto nastavnice geografije, određeno, nepuno radno 
vrijeme (33 radna sata) do 31. kolovoza 2020. 

5. Marija CESTARIĆ, za radno mjesto nastavnice glazbene umjetnosti, neodređeno, 
nepuno radno vrijeme (37 radnih sati) 

6. Srećko DJAKOVIĆ, za radno mjesto nastavnika etike, neodređeno, nepuno radno 
vrijeme (37 radnih sata) 

7. Marta HARAMINČIĆ, za radno mjesto nastavnice likovne umjetnosti, određeno 
vrijeme, nepuno radno vrijeme (33 radna sata) do povratka radnice s porodnog 
dopusta 

8. Rajka KOSANOVIĆ, za radno mjesto nastavnice biologije, neodređeno, puno 
radno vrijeme 

9. Marina LUKANOVIĆ, za radno mjesto nastavnice matematike i informatike, 
neodređeno, puno radno vrijeme 

10. Karla MENEGONI, za radno mjesto nastavnice matematike i fizike, određeno 
vrijeme, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. 

11. Mia MLINAR, za radno mjesto nastavnice hrvatskoga jezika, određeno vrijeme, 
puno radno vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta 

12. Doris MUŠTOVIĆ, za radno mjesto nastavnice matematike, određeno vrijeme, 
puno radno vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta 

13. Ivan VIDOVIĆ, za radno mjesto nastavnika matematike, određeno vrijeme, 
puno radno vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta 

14. Ivana PERAN, za radno mjesto nastavnice matematike i informatike, određeno 
vrijeme, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. 

15. Zrinka ŽIVKOVIĆ, za radno mjesto nastavnice hrvatskoga jezika, određeno 
vrijeme, nepuno radno vrijeme (12 radnih sati) do 31. kolovoza 2020. 

16. Ivan SPUDIĆ, za radno mjesto stručni suradnik-knjižničar, određeno vrijeme, 
puno radno vrijeme do povratka radnice s porodnog dopusta 

17. Katarina KOVAČEVIĆ, za radno mjesto administrativni referent, određeno 
vrijeme, puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja 

 
Kandidati koji su na natječaj poslali orginalne dokumente iste mogu preuzeti u Tajništvu Škole, 
soba 310/III, svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati. Ako u roku 14 dana ne preuzmu orginalnu 
dokumentaciju ista će im biti dostavljena na adresu navedenu u prijavi na natječaj. 
 
Kandidatima koji nisu izabrani zahvaljujemo što su se javili na natječaj te im želimo mnogo 
uspjeha u daljnjoj profesionalnoj karijeri. 
 
                                                                                                                     Ravnateljica škole 
                                                                                                                v.r. Željka Frković, prof. 
 

 


