
Osnovna škola Voštarnica-Zadar 
Ivana Meštrovića 3 
23 000 Zadar 
KLASA: 602-02/18-01/18 
URBROJ: 2198/01-27-01-18-02 
U Zadru, 05.travnja 2018. g.                            
 

O  B  A  V  I  J  E  S  T 
o rezultatu izbora po natječaju od 22. ožujka 2018. g. 

 
Ravnateljica Osnovne škole Voštarnica – Zadar prema raspisanom natječaju objavljenom 

22. ožujka 2018. g. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama OŠ Voštarnica – Zadar i 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor: 

 

1. Učitelj edukator -rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme 
(12 sati redovite nastave tjedno), tri (3) izvršitelja na određeno vrijeme do 15. lipnja 2018. g. 
za izvođenje nastave u kući u Zadru,  

2. Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme 
(12 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do 15. lipnja 2018. 
g. za izvođenje nastave u kući u Gračacu,  

3. Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme 
(12 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do 15. lipnja 2018. 
g. za izvođenje nastave u kući u Bibinjama, 

4. Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme 
(12 sati redovite nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do 15. lipnja 2018. 
g. za izvođenje nastave u kući u Zemuniku Donjem, 

5. Učitelj edukator-rehabilitator, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme 
(12 sati redovite nastave tjedno), dva (2) izvršitelja na određeno vrijeme do 15. lipnja 2018. g. 
za izvođenje nastave u kući u Benkovcu, 

6. Učitelj edukator-rehabilitator, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme 
do povratka nenazočne radnice. 

 

dana 05. travnja 2018. g., provela je postupak za izbor sukladno odredbama Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Pravilnika o radu i Statuta 

Škole. 

U provedenom postupku, ravnateljica Škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora 

danu na sjednici održanoj  05.travnja 2018. g. donijela 

 
O D L U K U 

o izboru radnika 
 
1. Ivana Dokoza, dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski 

jezik, koja nema odgovarajuću vrstu stručne spreme, izabrana je na poslove Učitelja 
edukatora – rehabilitatora, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno 
vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), na određeno vrijeme, od 12. travnja 2018. 
godine do 15.lipnja 2018. g. za  izvođenje nastave u kući u Zadru. 
 



 
Lucija Franić, magistra primarnog obrazovanja, koja nema odgovarajuću vrstu 
stručne spreme, izabrana je na poslove Učitelja edukatora – rehabilitatora, nepuno 
radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), 
na određeno vrijeme, od 12. travnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. g. za  izvođenje 
nastave u kući u Zadru. 
Marijana Juravić, dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta 
Hrvatski jezik i magistra socijalne pedagogije s defektologijom (Sveučilište 
Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti d. Milenka Brkića, Bijakovići), koja nema 
odgovarajuću vrstu stručne spreme, izabrana je na poslove Učitelja edukatora – 
rehabilitatora, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati 
redovite nastave tjedno), na određeno vrijeme, od 12. travnja 2018. godine do 
15.lipnja 2018. g. za  izvođenje nastave u kući u Zadru. 

2. Kristina Mitrović, magistra primarnog obrazovanja, koja nema odgovarajuću vrstu 
stručne spreme, izabrana je na poslove Učitelja edukatora – rehabilitatora, nepuno 
radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), 
na određeno vrijeme, od 12. travnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. g. za  izvođenje 
nastave u kući u Gračacu. 

3. Lucija Franić, magistra primarnog obrazovanja, koja nema odgovarajuću vrstu 
stručne spreme, izabrana je na poslove Učitelja edukatora – rehabilitatora, nepuno 
radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), 
na određeno vrijeme, od 12. travnja 2018. godine do 15. lipnja  2018. g. za  izvođenje 
nastave u kući u Bibnjama. 

4. Ivana Dokoza, dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski 
jezik, koja nema odgovarajuću vrstu stručne spreme, izabrana je na poslove Učitelja 
edukatora – rehabilitatora, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno radno 
vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), na određeno vrijeme, od 12. travnja 2018. 
godine do 15. lipnja 2018. g. za  izvođenje nastave u kući u Zemuniku Donjem. 

5. Tereza Peša, magistra primarnog obrazovanja, koja nema odgovarajuću vrstu stručne 
spreme, izabrana je na poslove Učitelja edukatora – rehabilitatora, puno radno 
vrijeme, na određeno vrijeme, od 12. travnja 2018. g. do 15. Lipnja  2018. g. za 
izvođenje dvije (2) nastave u kući u Benkovcu.   

 6.   Prestala potreba za radnim mjestom Učitelja edukatora-rehabilitatora, puno radno   

       vrijeme, na određeno vrijeme do povratka nenazočne radnice zbog povratka radnice s 

       bolovanja dana 28.ožujka 2018.godine.       
 
 
                                                                                                        Ravnateljica 
                                                                                                    Irena Dukić, prof.  
Dostaviti: 

1. Oglasna ploča i WEB Škole 
2. Pismohrana - ovdje 
 


