
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA  ŠKOLA 
DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCI 
 
KLASA: 602-03/16-01 
URBROJ:2188-80-16-1310 
Vinkovci, 26. 10. 2016. 
 
 
 
                  OBAVIJEST O IZABRANIM  KANDIDATIMA  PO  NATJEČAJU OD 13. 10. 2016. 
 
 
Na temelju natječaja objavljenog na mrežnim stranicama  Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije  
Štampara Vinkovci i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  13. listopada 2016. g.  
obavještavamo Vas da su  uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora  Zdravstvene i veterinarske 
škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci  izabrani slijedeći  kandidati  : 
 
 
1. Nastavnik latinskog jezika – 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme  - 13 sati tjedno -  Vanja Jerković,  
sveučil. prvostupnica (baccalaurea)   filozof. i sveučil. prvostup. (baccalaurea)  latinskog jezika  - na 
određeno vrijeme – zbog neispunjavanja uvjeta određenih zakonom. 
 
2. Nastavnik  engleskog jezika – 1 izvršitelj – nepuno radno vrijeme – 11 sati tjedno na određeno 
vrijeme zamjena za radnicu na rod. dopustu  Sonja Tomić, mag. edukacije engleskog jezika i 
književnosti i mag. eduk. hrvatskog jezika i knjiž.  
 
3. Nastavnik / strukovni učitelj za stručne predmete za zanimanje medicinska sestra opće njege /  
medicinski tehničar opće njege – 1 izvršitelj  puno radno vrijeme na određeno vrijeme do 31. 
kolovoza 2017. god. zbog  privremenog povećanja opsega posla  - Marija Antolović, bacc. med. techn.  
 
4. Nastavnik / strukovni učitelj za stručne predmete za zanimanje medicinska sestra opće njege / 
medicinski tehničar opće njege – 1 izvršitelj puno radno vrijeme na  određeno vrijeme do povratka 
radnice  koja je na bolovanju , ali ne dulje od 31. kolovoza 2017. god.  – Ana Mesić  , bacc. med. 
techn. 
 
5  Strukovni  učitelj za stručne predmete za zanimanje fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj – nepuno 
radno vrijeme – 11 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka radnice koja je na rod. dopustu , ali 
ne dulje od 31. kolovoza 2017. god.  – Ružica Strunje , str. prvostup. (baccalaurea) fizioterapije  
 
6. Nastavnik struč. predmeta (načela poučavanja i  komunikacijske vještine )  1  izvršitelj – nepuno 
radno  vrijeme – Boris Janković , mag. pedagogije i  mag. eduk. povijesti. 
 
 
  
                                                                                                                Ravnateljica : 
                                                                                                  Antonija Majić, dipl. veterinar  
 


