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Na terrelju dlanka l25.Zal<onao odgojlr iobrazovanju u osnovnoj isrednjoj Skoli(NN br.87/08,,
B6/09.. 92110.,105i 10.-ispr", 90/1 1 .. 16112.,86112.,94113,,152114."
Osnovnc Skole Zlatar Bistrica ravrrateliica Skole dorrosi:
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ODLUKU
O ]\BIZBORU

i.

KANDIDATA PO NATJEdAJU ZA RADNO MJESTO
uiTlnu/ICA TEHNIEKE KULTURE

Na temelju dlanka 125. Zal<ona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjo.j Skoli

(NN br. 87108.,86109.,92110.,105i1O.-ispr,90171.,16112.,86112.,94113.,152114..
7117.,68/18.)

i

dlanka 73. Statuta Osnovne Skole Zlatar Bistrica ravnateljica Skole je

donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natjedaj za radno mjesto
uditelj/ica tehnidke kulture, na nepuno (11 sati ukupno tjedno) neodredeno radno
vrijeme.

2.

Natjedaj je objavljen dana 3. listopada 2019. godine na mreZnim stranicama i oglasnoj

plodi Hrvatskog zavodazazapoF;ljavanje i mreZnim stranicama Skole.

3.

Ova odluka dostavit ce se Hrvatskom zavodu za zapo5ljavanje te objaviti na mreZnim
stranicama Skole. Objavom odluke smatra se da je dostavljena svim kandidatima.

4.

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Obrazloil,enje
Na mreZnoj stranici i Oglasnoj plodi Hrvatskog zavoda za zapolljavanje i na Oglasnoj plodi i mreZnoj
stranici Osnovne Skole Zlatar Bistrica objavljen je 3. listopada 2019. godine natjedaj zarudno mjesto
uditelia/ice tehnidke kulture na nepuno (11 sati ukupno tjedno) neodredeno radno vrijeme,
Na sjednici Skolskog odbora odrtanoj 30. listopada2019. godine, ravnateljica nije predloZila
kandidata po natjedajv za tadno mjesto uditelja/ice tehnidke kulture na neodredeno nepLlno
radno vrijeme jer prijavljeni kandidat nije zadovoljio na testiranju iz drjela natjedaja (razgovor).
Slijedorn navedenog ravnateljica donosi ovu Odluku.
Natjedaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto iz todke 1. ove Odluke ponoviti 6e se,

Ravnateljica
Jasna Kokot Pelko, prof.
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