
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: 

za radno mjesto: 1. Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture (za 4 sata nastave tjedno) - 1 

izvršitelj/ica, na  neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 7,5 sati rada tjedno 

 
RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja dana 21.10.2020.) 

 
Redni broj: IME I PREZIME KANDIDATA: BROJ BODOVA: 

1. Marija Jalić 135 

2. Daniela Dimlić 120 

3. Ivana Benić 111 

4. Mate Viculin   99 

5. Ina Lalić   90 

6. Karla Matić   81 

7. Nikša Pereža   75 

8. Mate Radalj   74 

9. Ante Jurić   72 

10. Hrvoje Plazibat   72 

 

za radno mjesto: 2.Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (za 20 sati nastave tjedno)- 1 

izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 37 sati rada tjedno (1. Sigurnost na moru-

10 sati; 2. Plovidba-6 sati; 3. Prijevoz opasnih tereta morem- 2 sata; 4. Osnove prijevoza i  prijenosa-2 sata)  

 

RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja dana 21.10.2020.) 
 

Redni broj 

 
Ime i prezime kandidata Broj bodova  

za nastavni predmet pod 4. Osnove prijevoza i prijenosa 

unutar nautičke skupine predmeta radnog mjesta pod 

2.natječaja, od 28.09.2020.  

1. Lena Lozić 105 

i 
za radno mjesto: 3. Nastavnik/ica nautičke skupine (za 27 sati nastave tjedno)- 1 izvršitelj/ica na 

neodređeno puno radno vrijeme za ukupno 40 sati rada tjedno (1.Praktična nastava-za I., II. i III. razred 

nautike-17 sati; 2.Praktična nastava - za I razred ribarsko-nautički tehničar-2 sata; 3. Meteorologija i 

oceanografija – 6 sati; 4. Držanje straže na brodu-2 sata) 
 

RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja dana 21.10.2020.) 
 

Redni broj 

 
Ime i prezime kandidata Broj bodova  

za nastavne predmete unutar nautičke skupine predmeta (izuzev 

nastavni predmet pod 2. Praktična nastava-za I razred ribarsko-

nautički tehničar-2 sata) radnog mjesta 

pod 3. natječaja, od 28.09.2020za nastavni predmet pod 4. 

Osnove prijevoza i prijenosa unutar nautičke skupine 

predmeta radnog mjesta pod 3.natječaja, od 28.09.2020.  

1. Lena Lozić 105 

 

za radno mjesto: 4. Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (Praktična nastava) za 2 sata nastave 

tjedno – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 3 sata rada tjedno, 
RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja dana 21.10.2020.) 
 

Redni broj 

 
Ime i prezime kandidata Broj bodova  

  

1. Tomislav Kostajnšek 105 



za radno mjesto: 5. Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta (1. Praktična nastava za 20 sati nastave  

tjedno i 2. Pomoćni brodski strojevi za 2 sata nastave tjedno)- 1 izvršitelj/ica, naneodređeno nepuno 

radno vrijeme za ukupno 33 sati rada tjedno 

 
RANG LISTU KANDIDATA 

(prema broju bodova nakon usmenog testiranja dana 21.10.2020.) 
 

Redni broj 

 
Ime i prezime kandidata Broj bodova  

  

1. Igor Ivančić 126 

 

za radno mjesto: 6. Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme za ukupno 20 sati 

rada tjedno, zamjena do povratka zamjenjivane radnice na rad u punom radnom vremenu, a najdulje 

do 15.07.2021 

Rezultati razgovora (intervjua) s kandidatima (21.10.2020.) 

 
1. Dijana Kerum – 90 bodova 

2. Danijela Ivković Cigić – 72 boda 

3. Milena Vukušić – 63 boda 

 

      Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata 


