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P O Z I V 
kandidatima na natječaj za radno mjesto 

stručnjak za pisanje programa namijenjenih osobama s invaliditetom 

 

 

Na natječaj raspisan 05. listopada 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnjak 

1, 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, za vrijeme pisanja programa namijenjenog za 

osobe s invaliditetom, u propisanom roku zaprimljena je ukupno 1 prijava. Povjerenstvo za vrednovanje 

kandidata pregledalo je prijavu i utvrdilo da je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na natječaj raspisan 05. listopada 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnjak 

3.1 / stručnjak 3.2, 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, za vrijeme pisanja programa 

namijenjenih za osobe s invaliditetom, u propisanom roku zaprimljene su ukupno 4 prijave. 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata pregledalo je prijave i utvrdilo da su sve prijave pravodobne, a 

da su 2 prijave nepotpune. 

 

Na natječaj raspisan 05. listopada 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnjak 

4, 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, za vrijeme pisanja programa namijenjenog za 

osobe s invaliditetom, u propisanom roku zaprimljena je ukupno 1 prijava. Povjerenstvo za vrednovanje 

kandidata pregledalo je prijavu i utvrdilo da je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Kandidati koji su stekli pravo pristupa razgovoru: 

1. Andrea A. 

2. Blaško M. 

3. Andrea J. 

4. Tamara F. 

 

Razgovor će se provesti 21. listopada 2022. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u sjedištu škole, 

Matije Gupca 61, Osijek. 

 

Svaki kandidat koji pristupi razgovoru dužan je sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu. Ako kandidat 

ne bude mogao dokazati identitet, neće moći pristupiti razgovoru. 

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole. 

 

 

Povjerenstvo: 

1. Lea Buljević 

2. Sanja Kovačić 

3. Maja Marinović 


