
                   

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA                   
               Trg Ruđera Boškovića 5a, Slatina 

 

KLASA:  112-01/19-01/3 

URBROJ: 2189-77-01/1-19-11 

Slatina, 5. travnja 2019. 

 

Na temelju članka 37. i  99. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Slatina, a povodom natječaja 

od 18. ožujka 2019. godine za izbor radnika koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole, dostavlja se putem 

mrežne stranice Industrijsko-obrtničke škole Slatina,  

           

O B A V I J E S T 

PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA 

 

Školski odbor Industrijsko-obrtničke škole Slatina na 21. sjednici održanoj 1. travnja 2019. 

godine jednoglasno je donio Odluku kojom daje prethodnu suglasnost u vezi zasnivanja 

radnih odnosa po natječaju za izbor radnika koji je vrijedio od 19. do 26. ožujka 2019. godine: 

 
1. Nastavnik povijesti hrvatske kulturne baštine: 

Tomislav Peček, VSS, diplomirani teolog, na određeno nepuno radno vrijeme od 1. travnja 2019. 

godine do raspisivanja natječaja ili zasnivanja radnog odnosa na drugi zakonom propisan način, a 

najduže do pet (5) mjeseci. 

 

Obrazloženje: 

Na natječaj se prijavio jedan (1) kandidat. Obzirom da prijavljeni kandidat, Tomislav Peček ne 

ispunjava uvjete za navedeno radno mjesto, isti je primljen na određeno radno vrijeme do najduže 5 

mjeseci. Tomislav Peček u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina radi na poslovima vjeroučitelja 

na neodređeno-nepuno radno vrijeme. 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 

86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o 

stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne 

novine“ br. 1/96., 80/99.) - za navedeno radno mjesto: VSS, profesor povijesti umjetnosti ili dipl. 

povjesničar umjetnosti. 

 

2. Nastavnica matematike, matematike u struci i gospodarske matematike: 

Marijana Kuzman, VSS, magistra ekonomije, na određeno puno radno vrijeme od 3. travnja 2019. 

godine, zamjena do povratka privremeno odsutne radnice, odnosno do raspisivanja natječaja ili 

zasnivanja radnog odnosa na drugi zakonom propisan način, a najduže do 30. lipnja 2019. godine. 

 

Obrazloženje: 

Na natječaj su se prijavila tri (3) kandidata. Jedan (1) kandidat je dostavio nepotpunu 

dokumentaciju traženu u natječaju i zbog toga njegova prijava na natječaj nije razmatrana. Ostala dva 

kandidata su dostavila potpunu dokumentaciji i njihove prijave su razmatrane. Obzirom da niti jedan 

prijavljeni kandidat čija je prijava na natječaj razmatrana ne ispunjava uvjete natječaja, na određeno 

radno vrijeme do najduže 30. lipnja 2019. godine primljena je Marijana Kuzman. 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 

86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o 

stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne 

novine“ br. 1/96., 80/99.) - za navedeno radno mjesto: VSS, profesor matematike ili diplomirani 

inženjer matematike. 

 



 

Kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranih 

kandidata u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u tajništvu škole u vremenu od 10,00 do 

13,00 sati. 

 

 

Podaci navedeni u ovoj Obavijesti usklađeni su s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 

slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka. 
 

 

S poštovanjem, 

                                                                                                                 Ravnatelj: 

                                                                                                       Mladen Graovac, prof. 

 


