
KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI 
Požega, Pape Ivana Pavla II. 6 

 
KLASA: 112-01/16-01/41 
URBROJ: 2177-2-01/1-16-1 
 
Požega, 26. veljače 2016.  
 
Na temelju članka 125. stavka 3. podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 
152/14.) i članka 148. stavka 2. podstavka 8. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, ravnatelj 
donosi 
 

ODLUKU 
O NEIZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA                                                                             

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 
 
(1) U provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 1. veljače 2016. godine neće se izabrati 

1 izvršitelj/izvršiteljica na radno mjesto profesora latinskog jezika. 
(2) Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i objavit će se na mrežnim 

stranicama i oglasnim pločama Katoličke gimnazije s pravom javnosti. 
(3) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke (1) ove Odluke ponovit će se. 
(4) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 
 
Katolička gimnazija s pravom javnosti objavila je dana 1. veljače 2016. godine na mrežnim stranicama 
i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Katoličke gimnazije s pravom javnosti 
natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu profesora latinskog jezika s 18 sati nastave 
tjedno na određeno nepuno radno vrijeme zbog zamjene do prestanka mandata osobe imenovane za 
ravnatelja škole. 
 
Školski odbor na sjednici održanoj dana 25. veljače 2016. godine nije dao prethodnu suglasnost u vezi                                                                                 
sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti s predloženim kandidatom za 
radno mjesto profesora latinskog jezika. 
 
Slijedom navedenoga, ravnatelj je odlučio o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje 
radnog odnosa kao u ovoj Odluci. 
                                                
                                                                                                                                Ravnatelj 
 

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.   
                                                                                                                                                     

O tome obavijest: 
1. Kandidatima za zasnivanje radnog odnosa 

 
DOSTAVITI: 

1. Tajništvu 
2. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Požega, 34000 Požega, Alojzija Stepinca 
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3. Mrežne stranice i oglasne ploče Katoličke gimnazije s pravom javnosti 


