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Dana 14. svibnja 2021. godine Osnovna škola Selnica je na oglasnim pločama i mrežnim 
stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglasila natječaj za popunjavanje slobodnog 
radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave. 

Po natječaju zaprimljeno je ukupno pet (5) prijave, od kojih je za tri prijave povjerenstvo za 
zapošljavanje ocijenilo kako su pravovremene i potpune te da kandidati zadovoljavaju uvjete propisane 
natječajem u pogledu vrste i razine obrazovanja, dok su prijave dvoje (2) kandidata ocijenjene 
neodgovarajućima (u pogledu stručne spreme odnosno oblika dokumentacije dostavljene uz prijavu). 

Tijekom natječajnog postupka izvršena je procjena odnosno testiranje usmenim ispitivanjem. 
Na testiranje su pozvana i testiranju su se odazvala tri (3) kandidata, a provedeno je iz poznavanja 
propisa navedenih u tekstu natječaja. 

U skladu s odredbama Pravilnika o zapošljavanju i temeljem Rang liste kandidata po natječaju 
od 14.05.2021. 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 uč. razredne nastave ravnateljica je Školskom 
odboru predložila Sanju Kozar, s visokom stručnom spremom i akademskim nazivom magistra 
primarnog obrazovanj stečenim na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Školski odbor je na 2. sjednici održanoj 10. lipnja 2021. godine potvrdio predloženog 
kandidata odnosno izrazio prethodnu suglasnost na odluku o zasnivanju radnog odnosa po 
natječaju od 14.05.2021. godine. 

Kandidate čija zamolba nije usvojena obavještavamo kako pravo uvida u natječajnu 
dokumentaciju mogu ostvariti u tajništvu OŠ Selnica najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. 

U skladu s odredbama natječaja, ova obavijest objavit će se na mrežnoj stranici škole. Pozivaju 
se kandidati da izvornike ili ovjerene preslike isprava dostavljenih na natječaj preuzmu 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 TJECA JU 
od 14. 05. 2021. 

radno mjesto: učitelj/ica razredne nastave 

Predmet: Obavijest o ishodu natječaja 
- dostavlja se 


