
 

 

KLASA: 112-01/21-01/47 

URBROJ: 2133-45-01-21-1 

Karlovac, 06. 9. 2021. 

   

Na temelju članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja  u Ekonomsko-turističkoj školi 

Povjerenstvo za procjenu kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa za 

radno mjesto nastavnika ekonomske grupe predmeta daje sljedeću 

 

OBAVIJEST I UPUTE O PODRUČJIMA PROCJENE, VREMENU I MJESTU 

ODRŽAVANJA PROCJENE 

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto nastavnika tjelesne i 

zdravstvene kulture – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno 

koji je objavljen dana 27. 8. 2021. na mrežnim stranicama HZZ i oglasnoj ploči Škole provest 

će se usmeno testiranje. 

Usmeno testiranje održat će se u četvrtak, 09. 9. 2021.  u čitaonici škole prema utvrđenom 

rasporedu. 

 

Kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu temeljem 

koje su utvrđuje identitet kandidata. 

 

Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i 

potpune prijave, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu 

pozvane na procjenu, ne mogu pristupiti procjeni odnosno testiranju. 

Po utvrđivanju identiteta provest će se usmeno testiranje. 

 

Povjerenstvo na usmenom testiranju s kandidatima utvrđuje: interese i motivaciju kandidata za 

rad u školi. 

Na usmeno testiranje pozivaju se: 

 

ČETVRTAK,  09. 9. 2021.  

 

1. Ž. Jedvaj – 8,30 

2. R. Latin – 8,45 

3. M. Gržan – 9,00 

4. S. Štefanac – 9,15 

5. D. Gačić – 9,30 

6. M. Barić – 9, 45 

7. Z. Conjar – 10,00 

8. P. Lončar – 10,15 

9. K. Renko – 10,30 

10. M. Mejaški – 10,45 

 

Ako kandidat ne pristupi usmenom testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

 

      

Povjerenstvo za procjenu kandidata 



 

 

 

KLASA: 112-01/21-01/47 

URBROJ: 2133-45-01-21-2 

Karlovac, 06. 9. 2021. 

   

Na temelju članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja  u Ekonomsko-turističkoj školi 

Povjerenstvo za procjenu kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa za 

radno mjesto računovodstvenog radnika daje sljedeću 

 

OBAVIJEST I UPUTE O PODRUČJIMA PROCJENE, VREMENU I MJESTU 

ODRŽAVANJA PROCJENE 

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto  nastavnika 

matematike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati nastave tjedno, koji je 

objavljen dana 27. 8. 2021. na mrežnim stranicama HZZ i oglasnoj ploči Škole provest će 

usmeno testiranje. 

Usmeno testiranje  će se održati u četvrtak, 09. 9. 2021.  u čitaonici škole prema utvrđenom 

rasporedu. 

 

Kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu temeljem 

koje su utvrđuje identitet kandidata. 

Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i 

potpune prijave, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu 

pozvane na procjenu, ne mogu pristupiti procjeni odnosno testiranju. 

Po utvrđivanju identiteta provest će se usmeno testiranje. 

 

Povjerenstvo na usmenom testiranju s kandidatima utvrđuje: vještine, interese i motivaciju 

kandidata za rad u školi. 

 

Na usmeno testiranje pozivaju se: 

 

ČETVRTAK, 09. 9. 2021.  

 

1. M. Grgić – 11,00 

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

 

             Povjerenstvo za procjenu kandidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLASA: 112-01/21-01/47 

URBROJ: 2133-45-01-21-3 

Karlovac, 06. 9. 2021. 

   

Na temelju članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja  u Ekonomsko-turističkoj školi 

Povjerenstvo za procjenu kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa za 

radno mjesto računovodstvenog radnika daje sljedeću 

 

OBAVIJEST I UPUTE O PODRUČJIMA PROCJENE, VREMENU I MJESTU 

ODRŽAVANJA PROCJENE 

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto  nastavnika engleskog 

jezika  – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno, koji je 

objavljen dana 27. 8. 2021. na mrežnim stranicama HZZ i oglasnoj ploči Škole provest će 

usmeno testiranje. 

Usmeno testiranje  će se održati u ponedjeljak, 13. 9. 2021.  u čitaonici škole prema utvrđenom 

rasporedu. 

 

Kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu temeljem 

koje su utvrđuje identitet kandidata. 

Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i 

potpune prijave, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu 

pozvane na procjenu, ne mogu pristupiti procjeni odnosno testiranju. 

Po utvrđivanju identiteta provest će se usmeno testiranje. 

 

Povjerenstvo na usmenom testiranju s kandidatima utvrđuje: vještine, interese i motivaciju 

kandidata za rad u školi. 

 

Na usmeno testiranje pozivaju se: 

 

PONEDJELJAK, 13. 9. 2021.  

 

 

1. P. Vinski – 9,15 

2. N. Vučković – 9,30 

3. T. Novaković – 9,45 

4. M. Štefanac – 10,00 

5. S. Kaluđerović – 10,15 

6. A. Bakota – 10,30 

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

 

             Povjerenstvo za procjenu kandidata 

 

 

 

 



 

 

 

KLASA: 112-01/21-01/47 

URBROJ: 2133-45-01-21-4 

Karlovac, 06. 9. 2021. 

   

Na temelju članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja  u Ekonomsko-turističkoj školi 

Povjerenstvo za procjenu kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa za 

radno mjesto računovodstvenog radnika daje sljedeću 

 

OBAVIJEST I UPUTE O PODRUČJIMA PROCJENE, VREMENU I MJESTU 

ODRŽAVANJA PROCJENE 

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto  nastavnika prehrane 

i poznavanja robe – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, 

koji je objavljen dana 27. 8. 2021. na mrežnim stranicama HZZ i oglasnoj ploči Škole provest 

će usmeno testiranje. 

Usmeno testiranje  će se održati u ponedjeljak, 13. 9. 2021.  u čitaonici škole prema utvrđenom 

rasporedu. 

 

Kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu temeljem 

koje su utvrđuje identitet kandidata. 

Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i 

potpune prijave, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu 

pozvane na procjenu, ne mogu pristupiti procjeni odnosno testiranju. 

Po utvrđivanju identiteta provest će se usmeno testiranje. 

 

Povjerenstvo na usmenom testiranju s kandidatima utvrđuje: vještine, interese i motivaciju 

kandidata za rad u školi. 

 

Na usmeno testiranje pozivaju se: 

 

PONEDJELJAK, 13. 9. 2021.  

 

1. G. Gagula – 11,15 

2. D. Mandić Šaula – 12,00 

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

 

             Povjerenstvo za procjenu kandidata 

 


