
Temeljem  čl. 25, st.1. Kolektivnog Ugovora za znanost i visoko obrazovanje (19/09)  te čl. 12 
Pravilnika o raspisivanju i provedbi natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička 
radna mjesta na Sveučilištu  u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet objavljuje  
 

REZULTATE  
NATJEČAJA  ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

 
 

Povjerenstvo  za odabir jednog zaposlenika/zaposlenice za zasnivanje radnog odnosa na radno 
jednim izvršiteljem/icom na radno mjesto  IV vrste spremačica na neodređeno vrijeme  s punim 
radnim vremenom te 3 (tri) izvršitelja na radno mjesto IV vrste spremačica na određeno vrijeme 
do povratka  djelatnice sa bolovanja prema raspisanom javnom natječaju objavljenom 23. 
ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Fakulteta, 25. ožujka 2022. godine u Narodnim 
novinama i u „24 sata“, održanog dana 13. travnja 2022. godine s početkom u 9:10 sati u Uredu 
tajnika broj 318. 

Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju i provedenih intervjua Povjerenstvo je mišljenja da 
kandidatkinje Sanja Bošnjak Ivić, Adile Omanović Božinov i Anamaria Oković ispunjavaju sve 
potrebne uvjete za obavljanje poslova i zadataka na radnom mjestu IV. vrste – SPREMAČICA.  

Na pozitivno mišljenje Povjerenstva je utjecalo prethodno višegodišnje iskustvo na istovrsnim 
poslovima koji spadaju u djelokrug poslova za koje je raspisan natječaj. 

Slijedom navedenoga Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se Dekanu Sveučilišta u 
Rijeci, Pomorskog fakulteta  

p r e d l o ž i 

- da ugovor o radu na radnom mjestu IV. vrste – SPREMAČICA u radni odnos na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom zaključi s kandidatkinjom: 

1. Sanjom Bošnjak Ivić 

- da ugovor o radu na radnom mjestu IV. vrste – SPREMAČICA u radni odnos na određeno vrijeme 
s punim radnim vremenom do povratka djelatnica s dugotrajnog bolovanja zaključi s 
kandidatkinjama: 

1. Adile Omanović Božinov 

2. Anamariom Oković 

 

Maša Šarar, dipl. iur., Tajnik Fakulteta, predsjednica 

Veronika Mohorić, mag. ing. logist., stručni referent u Uredu tajnika, članica 

Tatjana Domazet, voditelj Službe općih i tehničkih poslova, članica 

 
Rijeka, 15. travnja 2022 
 


