
OBJAVLJIVANJE RANG LISTE KANDIDATA 

 
Nakon utvrđivanja rezultata provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo je u skladu s člankom 18. 

stavkom 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje 

utvrdilo rang listu kandidata: 

 

1. za radno mjesto nastavnik/ica engleskog jezika za 19 sati nastave tjedno - 1 izvršitelj/ica, na 

određeno nepuno radno vrijeme (36 sati tjedno), zamjena do povratka privremeno odsutne 

nastavnice na rad, a najdulje do 13.07.2020., 

 

RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja dana 28.11.2019.) 

 

Redni broj: IME I PREZIME KANDIDATA: BROJ BODOVA: 

1. Petra Burilo 135 

 

2. za radno mjesto nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture za 6 sati nastave tjedno - 1 

izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno), zamjena do povratka 

privremeno odsutnog nastavnika na rad, a najdulje do 30.06.2020. 

 
RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja 27.11.2019.) 
 

Redni broj: IME I PREZIME KANDIDATA: BROJ BODOVA: 

1. Marija Jalić 135 

 
 

3. za radno mjesto nastavnik/ica računalstva za 18 sati nastave tjedno - 1 izvršitelj/ica, na 

neodređeno nepuno radno vrijeme (33 sati tjedno) 

 
RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja 27.11.2019.) 
 

Redni broj: IME I PREZIME KANDIDATA: BROJ BODOVA: 

1. Dragan Peslać 135 

 

 
RANG LISTU VREDNOVANJA KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja 28.11.2019.) 

 

 za radno mjesto: 

1. Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme  

     (40 sati tjedno) (1. Sigurnost na moru-10 sati; 2. Prijevoz opasnih tereta morem-2 sata;  

      3.Plovidba-6 sati; 4. Osnove  prijevoza i prijenosa-2 sata)   

   

Redni broj: IME I PREZIME KANDIDATA: BROJ BODOVA: 

1. Lena Lozić 79 

2. Katica Kezić 135 

 

za radno mjesto: 

 2. Nastavnik/ica nautičke skupine - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme  (40 sati  

     tjedno) (1.Konstrukcija i stabilnost broda-4 sata; 2.Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za 

     ulje i kemikalije-1 sat; 3. Meteorologija i oceanografija – 9 sati; 4. Praktična nastava-8 sati) 

 



Redni broj: IME I PREZIME KANDIDATA: BROJ BODOVA: 

1. Tomislav Kostajnšek 82 

2. Katica Kezić 135 

 

za radno mjesto: 

3.  Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta – 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno 

      vrijeme (za 12 sati tjedno), najdulje do 30.06.2020. (1.Praktična nastava-2 sata; 2. Sigurnost na  

       moru-1 sat, 3.Terestrička navigacija-4 sata), 

 

Redni broj: IME I PREZIME KANDIDATA: BROJ BODOVA: 

1. Katica Kezić 135 

 

 

      Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata 


