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Umag, 26. srpnja 2019. godine

Temeljem dlanka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (,,Narodne novine"

broj87/08,86109,92110,105/10,90/11,51t2, 16112,86112,126112,94113,152114,07l17,68/18)idlanka

68. Statuta Osnovne Skole Marije i Line,Umag, S.E."Marija i Lina" Umago, ravnateljica Skole, Sanja

Zakinla, prof. donosi:

ODLUKU

O NN,IZBORIJ KANDIDATA PO NATJEdAJU ZA RADNO MJESTO KUHAR/KUHARICA

U OSNOVNOJ SKOLI MARIJE I LINE UMAG - UMAGO

I.

Natjedaj za radno mjesto kuhar/kuharica, 1 izvr3itelj na odredeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, radi

zamjene, do povratka radnika na rad, objavljenje 8. srpnja 2019. do 16. srpnj a 2019. godine na mreZnim

stranicama Skole i Hruatsko g zavoda za zapo5lj avanj e.

il.

Ravnateljica donosi odluku o neizboru iz razloga Sto se na natjedaj nije prij avio nijedan kandidat.

III.

Natjedaj za popunu upraZnjenog radnog mjesto kuhara./ice U Osnovnoj Skoli Marij e i Line, Umag 6e se

ponoviti.

IV.

Ova odluka dostavit ie se Hrvatskom zavodu za zapoilj avanj e i objavit ie se na mreZnoj stranici i oglasnoj

plodi Skole.

Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

v.



OBRAZLOZENJE

osnovna Skola Marije i Line, Umag, S.E:"Marija i Lina" Umago objavila je dana 8. srpnja 2019. do 16'

srpnja 2019. godine na mreZnim stranicama Skole i Hrvatsko g zavoda za zapo3lj avanj e natj edaj za

zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara/kuharice na odredeno puno radno vrijeme,40 sati tjedno

za 1 izvr5itelja, radi zamjene, do povratka odsutnog radnika na rad'

Na raspisani natjedaj nije se prij avio nij edan kandidat o demu je ravnateljica izvijestila dlanove Skolskog

odbora na sjednici odbora odrZanoj 25. srpnja 2019. godine. Natjedaj za tadno mjesto kuhara/kuharice' na

odredeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvrsitelj, radi zamjene, do povratka radnika na rad ie se

ponoviti.

slijedom navedenog, ravnateljica osnovne Skole Marij e i Line, Umag, S.E."Marija i Lina" Umago donosi

ovu Odluku.

DOSTAVITi:

l.Hrvatski zavod za zapoSlj avanje

2. MreZna stranica i oglasna ploda Skole

3. Pismohrana, ovdjb

f


