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Dana 23. prosinca 2020. godine Osnovna škola Selnica je na oglasnim pločama i mrežnim 
stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglasila natječaj za popunjavanje slobodnog 
radnog mjesta spremač/ice. 

Po natječaju za radno mjesto spremač/ice zaprimljena je samo jedna (1) prijava, koju je 
Povjerenstvo za zapošljavanje ocijenilo pravovremenom i potpunom a za kandidata je utvrdilo da 
zadovoljava sve uvjete propisane natječajem u pogledu razine obrazovanja. 

S obzirom na samo jednu zaprimljenu prijavu po natječaju, nije se pristupilo procjeni odnosno 
testiranju kandidata, u skladu s odredbom čl. 12. Pravilnika o zapošljavanju. 

U skladu s odredbama Pravilnika o zapošljavanju i temeljem Rang liste kandidata po natječaju 
od 23.12.2020. godine, ravnateljica je odabrala kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos za radno 
mjesto iz natječaja, donijela je odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju te istu uputila 
Školskom odboru i za odabranog kandidata zatražila prethodnu suglasnost. 

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice, u nepunom radnom vremenu, na 
neodređeno vrijeme, ravnateljica je Školskom odboru predložila Kristinu Kraljić, sa srednjom 
stručnom spremom stečenom završetkom Škole za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku. 

Školski odbor je na 41. sjednici održanoj 14. siječnja 2021. godine potvrdio predloženog 
kandidata odnosno dao prethodnu suglasnost na odluku o zasnivanju radnog odnosa po 
natječaju od 23.12.2020. godine. 

Kandidate čija zamolba nije usvojena obavještavamo kako pravo uvida u natječajnu 
dokumentaciju mogu ostvariti u tajništvu OŠ Selnica najkasnije do 12. veljače 2021. godine. 

U skladu s odredbama natječaja, ova obavijest objavit će se na mrežnoj stranici škole. Izvornike 
ili ovjerene preslike isprava dostavljenih na natječaj kandidati mogu preuzeti osobno u tajništvu škole. 
Kandidatima koji ne preuzmu isprave u roku od 15 dana od objave ove obavijesti, isprave će biti 
poslane poštom. 

KANDIDA TIMA PO NA TJECAJU 
od 23. 12. 2020. 
- radno mjesto: spremač/ica 

Predmet: Obavijest o ishodu natječaja 
- dostavlja se 


