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O  B  A  V  I  J  E  S  T 
 

 Natječaj za radna mjesta  

  Stručni suradnik-knjižničar  (m/ž),1 izvršitelj na  nepuno, određeno radno vrijeme (20 

sati tjedno, 4 sata dnevno), do povratka radnice s bolovanja, 

 Učitelj hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do 

povratka radnice s bolovanja, 

 Učitelj  hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na  nepuno, određeno radno vrijeme (11 sati 

tjedno, 2,2 sata dnevno),  do isteka mandata Ravnateljici Škole,  

 Učitelj  hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme ( 16 sati 

tjedno, 3,2  sata dnevno ), do povratka radnice s bolovanja, 

 Učitelj  hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme ( 24 

sata tjedno, 4,8 sati dnevno ), do povratka radnice s bolovanja, odnosno do isteka 

mandata Ravnateljici Škole, 

 Učitelj matematike (m/ž), 2 izvršitelja  na  puno, neodređeno radno vrijeme, 

 Učitelj matematike (m/ž), 1 izvršitelj na  nepuno, neodređeno radno vrijeme (9 sati 

tjedno, 1,8 sata dnevno), 

 Učitelj fizike (m/ž), 1 izvršitelj na  puno, neodređeno radno vrijeme, 

 Učitelj glazbene kulture (m/ž), 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme, do 

povratka radnice s bolovanje, 

 Spremačice, 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s 

bolovanja 

 Pomoćni kuhar (m/ž),  1 izvršitelj  na puno, neodređeno radno vrijeme. 

objavljen je 01. listopada 2018.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Lapad, stranicama 

i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, a trajao je do 09. 

listopada  2018.g.  

 Na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Lapad, koja je održana 22. listopada 2018.g. 

donesen je zaključak kojim se Ravnateljici škole daje prethodna suglasnost za zasnivanje radnog 

odnosa s 

 Ines Rajić na radnom mjestu stručnog suradnika-knjižničara, nepuno (20 sati tjedno, 4 sata 

dnevno), određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja,  



 Blaženkom Bračun na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika, puno, određeno radno 

vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, 

 Majom Jurlina na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika, nepuno (11 sati tjedno), određeno 

radno vrijeme, do isteka mandata Ravnateljici Škole, 

 Lenkom Violić na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika, nepuno (24 sati tjedno), određeno 

radno vrijeme, do isteka mandata Ravnateljici Škole, odnosno do povratka radnice s bolovanja,  

 Lenkom Violić na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika, nepuno (16 sati tjedno), određeno 

radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, 

 Markom Giljača na radnom mjestu učitelja matematike na puno, određeno radno vrijeme, 

do ponovnog raspisivanja i okončanja natječajnog postupka, a najdulje do pet (5) mjeseci 

počevši od početka rada, 

 Majom Grbavac na radnom mjestu učitelja matematike na puno, određeno radno vrijeme, 

do ponovnog raspisivanja i okončanja natječajnog postupka, a najdulje do pet (5) mjeseci 

počevši od početka rada,  

 Jasnom Njavro na radnom mjestu učitelja matematike (4 sata u nastavi) i  fizike (12 sati u 

nastavi) koje zajedno sa razredništvom (2 sata u nastavi) čini puno radno vrijeme, na određeno 

radno vrijeme, do ponovnog raspisivanja i okončanja natječajnog postupka, a najdulje do pet 

(5) mjeseci počevši od početka rada,  

 Marom Vranjac na radnom mjestu učitelja fizike na nepuno (3,2 sati dnevno, odnosno 16 sati 

tjedno), određeno radno vrijeme, do ponovnog raspisivanja i okončanja natječajnog postupka, 

a najdulje do pet (5) mjeseci počevši od početka rada, 

 Liliom Sadikovom na radnom mjestu učiteljice glazbene kulture, na puno, određeno radno 

vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, 

 Lucijom Šimić na radnom mjestu spremačice na puno, određeno radno vrijeme, do povratka 

radnice s bolovanja,  

 Enisom Avdić na radnom mjestu pomoćne kuharice na puno, neodređeno radno vrijeme. 

 

 
                                                                                                                                  Ravnateljica: 

Mirjana Kaznačić 
  


