
 

Obrtnička i tehnička škola Ogulin 
    Ogulin, J. J. Strossmayera 2 

Telefon: 047-522-931                
Telefaks: 047-522-162                     
Klasa: 112-01/16-01/12              
URBROJ: 2133-52-16-37-22                    
Ogulin, 22. siječnja 2016. 

Povodom Objave upražnjeni radnih mjesta u Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin pri 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole 
28.12.2015. za zasnivanje radnog odnosa po ugovoru o radu na poslovima: 

1.  nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme 
2. nastavnik elektro skupine predmeta – 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme 
3. nastavnik strukovnih predmeta željezničkog prometa – 1 izvršitelj na određeno 

vrijeme do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole  
4. nastavnik skupine predmeta željezničkog prometa – 4 sata tjedno nastave, na određeno 

vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine  
5. nastavnik matematike u struci – 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. 

kolovoza 2016. godine 
6. domar – kotlovničar  – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme 

Škola donosi:  
                                         Obavijest o rezultatima izbora  

kandidatima koji su se prijavili na oglašena radna mjesta 
  

Na 24. sjednici Školskog odbora održanoj 22. 01. 2016. godine, Školski odbor jednoglasno je 
odlučio da se: 

1. za nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme  
primi Petar Ribić, magistar kineziologije 

2. za nastavnika elektro skupine predmeta – 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme 
primi Sanja Trbović, magistra inženjerka elektrotehnike 

3. za  nastavnika strukovnih predmeta željezničkog prometa – 1 izvršitelj na određeno 
vrijeme do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole primi Josip 
Prebežić, magistar inženjer prometa 

4. za  nastavnik skupine predmeta željezničkog prometa – 4 sata tjedno nastave, na 
određeno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine ne primi nitko zbog ne ispunajvanja 
uvjeta natječaja 

5. za nastavnika matematike u struci – 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. 
kolovoza 2016. godine primi Josipa Salopek 

6. domar – kotlovničar  – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme primi Nikola Turković 
 

 Obavještavamo Vas da imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju svaki radni dan od 
08.00-12.00 sati u tajništvu Škole. 
 

       Ravnateljica  

      Zrinka Ceranić-Jurković, dipl.ing. 


