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KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ 
SVIMA 

 
 

Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja objavljenog na internetskim 
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vela Luka 
 
Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole Vela Luka, Vela Luka koji su objavljeni kako 
slijedi: 

1. Za učitelja/učiteljicu matematike na neodreñeno, nepuno radno vrijeme za 16 sati u 
nastavi tjedno , temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, 
Školski odbor OŠ Vela Luka na sjednici održanoj 18. rujna 2017.g. dao je suglasnost 
za prijem učiteljice matematike na neodreñeno vrijeme uz uvjet stjecanja pedagoških 
kompetencija i polaganje stručnog ispita 

 
Jelene Andrijić, magistra matematike 

 
2.  Za učitelja/učiteljicu kemije, na odreñeno , nepuno radno vrijeme za 8 sati u nastavi 

tjedno, zamjena za rodiljni dopust, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i 
prijedloga ravnateljice, Školski odbor OŠ Vela Luka na sjednici održanoj 18. rujna 
2017.g. dao je suglasnost za prijem učiteljice kemije na odreñeno vrijeme 

 
Marine Rajić, magistra biologije i kemije 

 
3.  Za učitelja/učiteljicu fizike, na neodreñeno, nepuno radno vrijeme za 8 sati u nastavi 

tjedno, temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski 
odbor OŠ Vela Luka na sjednici održanoj 18. rujna 2017.g. dao je suglasnost za prijem 
učitelja fizike na odreñeno vrijeme  

 
Vojka Tabaina, nastavnika matematike i fizike 

 
4.  Za učitelja/učiteljicu gitare, na neodreñeno puno radno vrijeme, temeljem uvida u 

natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor OŠ Vela Luka na 
sjednici održanoj 18. rujna 2017.g. dao je suglasnost za prijem učitelja gitare temeljem 
Ugovora o djelu  

 
Florijana Djerdija, glazbenik gitarist 

 
5. Za učitelja/učiteljicu klavira, na neodreñeno puno radno vrijeme, temeljem uvida u 

natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor OŠ Vela Luka na 
sjednici održanoj 18. rujna 2017.g. dao je suglasnost za prijem  učiteljice klavira na 
neodreñeno vrijeme 



 
Ire Begović, profesorica klavira 

 
6. Za učitelja/učiteljicu trube , na neodreñeno, nepuno radno vrijeme za 6 sati u nastavi 

tjedno nitko se nije javio. 
 

7. Spremačica (m/ž) na odreñeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje,  temeljem 
uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor OŠ Vela 
Luka na sjednici održanoj 18. rujna 2017.g. dao je suglasnost za prijem spremačice 

 
Meline Dragojević 

 
 
 
 
 
 
 

Ravnateljica 
 

Lucijana Mirošević 
 
 
 
 
 


