
TEHNIČKA ŠKOLA 
       ZADAR  
Nikole Tesle 9 C 
 
KLASA: 112-01/16-01/01 
URBROJ: 2198-1-74-16-6 
Zadar, 4. ožujka 2016. 
 

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.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 
64. Statuta Tehničke škole, ravnatelj Škole dana 4. ožujka 2016. godine donosi  
 
 

ODLUKU  
o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj 
za radno mjesto nastavnika/ice Matematike 

 
 

1. Donosi se odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa 
za radno mjesto nastavnik/ica Matematike na nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno i 
pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica. 
 

2. Natječaj je objavljen 18. veljače 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Tehničke škole i bio je otvoren do 26. veljače 2016. god. 

 

3. Ova odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Tehničke škole. 
 

4. Prijavljene kandidate ravnatelj će izvijestiti o neizboru i vratiti im natječajnu dokumentaciju. 
 

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje: 
 

Na temelju članka 107. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a nakon 
zaprimljene suglasnosti Ministarstva znanost, prosvjete i sporta, KLASA: 602-03/16-07/00006, URBROJ: 
533-25-16-0002 od 19. 1. 2016. i podataka o iskazanim potrebama Ureda državne uprave u Zadarskoj 
županiji, te članka 64. Statuta Tehničke škola, raspisan je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno 
mjesto nastavnik/ica Matematike na nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno i pripadajuću količinu 
ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica. 

Natječaj je objavljen 18. 2. 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i Tehničke škole i bio je otvoren do 26. 2. 2016. godine. 
 Pravovremeno su zaprimljene tri prijave na natječaj, a koje ne udovoljavaju uvjetima članka 105. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, od toga dvije s nepotpunom dokumentacijom 
traženom u natječaju. 

Sukladno navedenom, valjalo je odlučiti kao u izreci. 
 

 
 

         Ravnatelj: 
 
        mr.sc. Denis Prusac, dipl.ing. 
 
 
 


