
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSNOVNA ŠKOLA Z A P R U Đ E 

Z A G R E B, Meštorvićev trg 8a     

E-mail: ured@os-zaprudje-zg.skole.hr           

KLASA: 110-02/19-01/1 

URBROJ:251-171-19-19 

Zagreb, 23. 12. 2019.  

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 57. Statuta Osnovne 

škole Zapruđe, ravnateljica Osnovne škole Zapruđe, donosi 

ODLUKU 

 O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU 

ZA RADNO MJESTO  UČITELJ/ICA PRIRPDE, BIOLOGIJE I KEMIJE I ENGLESKOG JEZIKA 

1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 

92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 57. Statuta Osnovne škole 

Zapruđe, ravnateljica je uz suglasnost Školskog odbora donijela Odluku o ne izboru kandidata prijavljenih na natječaj 

za radno mjesto učitelj/ica : 

1.Prirode, biologije i kemije, puno i određeno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

2.Engleskog jezika , puno i određeno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

2. Natječaj je objavljen dana 6. 12. 2019.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. 

3. Na sjednici Školskog odbora od 23. 12. 2019., ravnateljica nije predložila kandidata po natječaju za radno mjesto 

učitelj/ica prirode, biologije i kemije, te engleskog jezika te je donijela  odluku o neizboru kandidata po natječaju za 

radno mjesto učitelj/ica prirode biologije i kemije, te engleskog jezika. 

4. Temeljem Odluke o neizboru ravnateljica je odlučila da se natječaj za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture neće 

ponoviti. 

5. Ova Odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 

Škole. 

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 

Iz utvrđenih razloga ravnateljica nije predložila niti jednog kandidata. Na prijedlog Povjerenstva ravnateljici, Školski 

odbor je donio odluku da se natječaj  neće ponoviti. 

Ravnateljica škole: 

Ružica Vitman Sović 
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OBAVIJEST O REZULTATIMA  NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO 

  

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto: 

• učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), 

• učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), 

• učitelj/ica matematike 1, izvršitelj/ ica na neodređeno ( 40 sati tjednog radnog vremena ). 

objavljenog dana 6. 12. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te mrežnim stranicama oglasnoj ploči Škole, na prijedlog Povjerenstva , te odlukom ravnateljice 

uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 23. 12. 2019., sklopljen ugovor o radu s: 

• Ivanom Benko , učitelj/ica razredne nastave 

• Snježanom Komarčić, učitelj/ica razredne nastave 

• Tihanom Zajc, Učiteljicom Matematike i informatike 

       koje udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima nakon proveden procedure.                                   

 

Ravnateljica škole: 

Ružica Vitman Sović 

 

http://crostamps.com/old/rh_grb.jpg

