
OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ  
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje  
kandidata za zapošljavanje učitelja pripravnika RN 
KLASA:112-03/21-01/02 
URBROJ:2176-28-01-21-10  
U  Gori, 6. rujna 2021. 
 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za provedbu natječaja za radno mjesto mjesto 
pripravnika učitelja razredne nastave putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – „Stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništva“ u OŠ Ivan Goran Kovačić, u sastavu Đurđica Fran 
(predsjednica), Kata Dvorneković (član) i Zrinka Vuković (član), donosi: 
 
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA ZA 
RADNO MJESTO mjesto pripravnika učitelja razredne nastave putem mjere HZZ-a – „Stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništva“, određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci 
 
 

1. OŠ Ivan Goran Kovačić raspisala je natječaj za zapošljavanje za gore navedeno radno mjesto 
(KLASA:112-03/21-01/02, URBROJ:2176-28-01-21-03 od 19. kolovoza 2021. godine).  

2. Natječaj je objavljen na web stranicama i oglasnim pločama OŠ Ivan Goran Kovačić i Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje. Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj bio je 27. kolovoza 
2021.  

3. Na natječaj je zaprimljeno 2 prijave.  
Utvrđena je sljedeća lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju uvjete 
propisane natječajem te time ostvaruju pravo na pristup prethodnoj procjeni i 
vrednovanju kandidata: 

 
1. Jelena Žugaj, mag. primarnog obrazovanja  
2. Martina Vukušić, mag. primarnog obrazovanja 

 

Dana 30. kolovoza 2021. godine putem web –stranice škole navedeni kandidati pozvani su 
na procjenu i vrednovanje. 

 

4. Usmena procjena i vrednovanje održana je 6. rujna 2021. godine u prostorijama PŠ Češko Selo   
             u Petrinji, Sisačka 67, u 12,30 sati. Odaziv na usmenu procjenu i vrednovanje prikazano je u   
             sljedećoj tablici: 
 

Na usmenom dijelu testiranja kandidatima je dodijeljen sljedeći broj bodova: 
 

Ime i prezime Pristupio testiranju Broj bodova 

JELENA ŽUGAJ DA 29 

MARTINA VUKUŠIĆ NE 0 

 

Smatra se da je kandidat koji se nije odazvao na testiranje povukao prijavu na natječaj. 



 

5. Povjerenstvo utvrđuje sljedeće: 
 

RANG LISTA NAKON TESTIRANJA I PROCJENE 
 

Redni broj Ime i prezime kandidata Broj bodova – 
  usmeni dio 

1. JELENA ŽUGAJ 29 

2. MARTINA VUKUŠIĆ 0 
 
 
 
 
 
 
 

 

Članovi povjerenstva: 

 

Đurđica Fran 
 

Kata Dvorneković 
 

Zrinka Vuković 


