
SREDNJA ŠKOLA HVAR 

            H V A R 

 

Klasa: 003-06/14-01/II 

Urbroj: 2128-30-14-08/04 

Hvar, 9.prosinca 2014. 

 

 

                                            Temeljem čl. 107 .Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi (NN“,br. 126/12.-pročišćeni tekst I 94/13.), te temeljem 

Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta : 1.Klasa: 602-03/14-07/00848, 

Urbroj: 533-25-14-0002 od 31.listopada 2014. i 2. Klasa: 602-03/14-07/00848, Urbroj: 

533-25-14-0003 od 31.lsitopada 2014., Školski odbor na svojoj sjednici održanoj dana 

8.prosinca 2014.godine dao je jednoglasno   

 

 

SUGLASNOST ZA RADNA MJESTA  KAKO SLIJEDI : 

 

I. Temeljem suglasnosti MZOS-a :  

1. nastavnika hrvatskoga jezika , 4 n/s tjedno : dopuna norme , aneks ugovora DUJI 

ŠANTIĆU,prof.hrvatskoga jezika, na neodređeno vrijeme ; 

2. nastavnika povijesti, 12 n/s tjedno ( temeljem rješavanja tehnološkog viška) – 

IVICA MOŠKATELO,prof. povijesti na neodređeno vrijeme; 

3. nastavnika povijesti, 8 n/s tjedno : GRGO NOVAK,prof.povijesti,na određeno 

vrijeme  do okončanja natječajnog postupka ; 

4. nastavnika stočarstva i praktične nastave u agroturist.zanimanju : 6 n/ s tjedno , 

dopuna norme – VELIMIR GALIĆ, dipl.inž.poljoprivede na neodreeno vrijeme 

uz uvjet stjecanja pedagoško psiholoških kompetencija i polaganja stručnog 

ispita; 

5. nastavnice kemije , 8 n/s tjedno ( temeljem rješavanja tehnološkog viška )- 

ANDREJA ROIĆ,prof.kemije, na neodređeno vrijeme; 

6. nastavnice kemije , 6 n/s tjedno – SLAVICA BUBALO,prof.kemije, na određeno 

vrijeme  do okončanja natječajnog postupka ; 

7. nastavnice tehnologije zanimanja i poznavanje robe , 13 n/s tjedno – VIKTORIJA 

ČOLIĆ SERDAR, na određeno vrijeme  do okončanja natječajnog postupka ; 

8. nastavnika tzk, 4 n/s tjedno : VINKO VRANJICAN,prof.tzk. na određeno vrijeme  

do okončanja natječajnog postupka; 

9. nastavnicu psihologije, poslovne psihologije , 4 n/s tjedno – MARIJA 

MAJIĆ,dipl.psiholog, nakon provedenog natječajnog postupka, na određeno 

vrijeme  do okončanja natječajnog postupka temeljem dobivene suglasnosti 

MZOS-a; 

10. nastavnicu PIG-a , 8 n/ s tjedno – JELENA MILANOVIĆA,prof.sociologije, na 

određeno vrijeme  do okončanja natječajnog postupka; 

11. nastavnika PIG-a 2 n/s tjedno – VATROSLAV LOZIĆ, mag oec.na određeno 

vrijeme  do okončanja natječajnog postupka; 



12. nastavnika gospodarskog prava, 2 n/s tjedno – VATROSLAV LOZIĆ, mag 

oec.,nakon provedenog natječajnog postupka,  na određeno vrijeme  do okončanja 

natječajnog postupka temeljem dobivene suglasnosti MZOS-a; 

13. nastavnika matematike , 2 n/s tjedno ( u agrot.u Jelsi ) – VATROSLAV LOZIĆ, 

mag.oec., na određeno vrijeme  do okončanja natječajnog postupka; 

14. nastavnicu talijanskog jezika, 9 n/s tjedno : NIKOLETA 

BRACANOVIĆ,prof.talijanskog jezika, na određeno vrijeme  do okončanja 

natječajnog postupka; 

15. nastavnicu bon tona : 

16. - 1 n/ s u Jelsi – JELENA MILANOVIĆ,prof.sociologije, na određeno vrijeme  do 

okončanja natječajnog postupka; 

17. - 1 n/ s u Hvaru – NIKOLETA BRACANOVIĆ,prof.talijanskog jezika, na 

određeno vrijeme  do okončanja natječajnog postupka; 

18.   nastavnicu francuskog jezika, 2 n/s tjedno ( u Jelsi) – MARIJANA 

KUJUNDŽIĆ, prof.francuskog j. , na određeno vrijeme  do okončanja natječajnog 

postupka; 

19.  nastavnicu njemačkog jezika, 3 n/s tjedno , - KATARINA 

KOLOVRAT,prof.njemačkog j. , na određeno vrijeme  do okončanja natječajnog 

postupka; 

20. nastavnicu matematike u struci i gospodarske matematike, 10 n/s tjedno – 

MARIJA MARKOVIĆ, inž.građ., na određeno vrijeme  do okončanja natječajnog 

postupka; 

21. nastavnicu fizike : 

22. 8 n/s tjedno u Hvaru – LUČI KARBONINI, mag.fizike, na određeno vrijeme  do 

okončanja natječajnog postupka; 

23. 2 n/s tjedno u Jelsi – KATIJANA BERITIĆ,prof.biologije, na određeno vrijeme  

do okončanja natječajnog postupka; 

 

24.   nastavNicu etike, 7 n/ s tjedno – JELENA MILANOVIĆ,prof.sociologije i 

talijanskog ., na određeno vrijeme  do okončanja natječajnog postupka; 

 

II. 

1. za sada bez suglasnosti MZOS_a ( omaška,propušteno), 8 n/s stručni redmeti u 

agroturist.tehničar zanimanju – NIKOLINA CARIĆ, dipl.inž.agron., do dobijanja 

suglasnosti MZOS_a i okončanja natječajnog postupka, a ne dulje od 60 dana. 

 

       III.  

 

1) Temeljem natječaja : 1 n/ s kuharstva (T) u Jelsi – KATIJANA BERITIĆ, 

prof.biologije, nakon provedenog natječajnog postupka, na određeno vrijeme, do 

pet mjeseci, temeljem zakonskih odredbi ( nestručna nastava ); 

2) Zamjena spremačice Dragice Ivušić koja je  na bolovanju : LENA SPAJIĆ, 

hotelijer 

 

                                                                                Predsjednik Školskog odbora  

                                                                                Tonči Visković,prof. 



 

   


