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HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA 

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 4 

 

URBROJ: 53-2021 

Zagreb, 26. ožujka 2021. godine 

 

          Na temelju članaka 38. – 42.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 39. i 40. Statuta Hrvatske zajednice osnovnih škola 

(pročišćeni tekst od dana 2. listopada 2018. godine) Upravno vijeće Hrvatske zajednice 

osnovnih škola, na 13. sjednici, održanoj 26. ožujka 2021. godine donosi  

 

ODLUKU  

O IMENOVANJU RAVNATELJICE  

HRVATSKE ZAJEDNICE OSNOVNIH ŠKOLA 

I. 

Jasmina Hamer, mag.prim.educ., imenuje se ravnateljicom Hrvatske zajednice osnovnih 

škola na vrijeme od pet godina, od 4. lipnja 2021.godine do 4. lipnja 2026.godine. 

 

Obrazloženje 

 

Upravno vijeće Hrvatske zajednice osnovnih škola je na 12. sjednici održanoj 26. 

veljače 2021.godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja /ice 

Hrvatske zajednice osnovnih škola (URBROJ: 22-2021) sukladno odredbi članka 39. i 40. 

Statuta Hrvatske zajednice osnovnih škola (pročišćeni tekst od dana 2. listopada 2018. 

godine), a koji je objavljen u dnevnom tisku “24sata”, kao i na mrežnim stranicama Hrvatske 

zajednice osnovnih škola istoga dana, 5. ožujka 2021. godine. 

Postupak imenovanja ravnatelja/ice proveden je u skladu s člankom 38. do 42. 

Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te u skladu 

s odredbama Statuta Hrvatske zajednice osnovnih škola. Na natječaj su pristigle četiri 

prijave. Nakon što su kandidati izložili svoje programe rada za mandatno razdoblje, Upravno 

vijeće je na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 26. ožujka 2021. godine, tajnim glasovanjem, s 

11 glasova, od ukupno nazočnih 15 članova, izabralo i imenovalo Jasminu Hamer, 

mag.prim.educ., ravnateljicom Hrvatske zajednice osnovnih škola. 

 Odluka o imenovanju je pravovaljana jer je donesena sukladno članku 32. Statuta 

Hrvatske zajednice osnovnih škola, kojim je određeno da Upravno vijeće može odlučivati 

većinom glasova ukupnog broja članova, ako je na sjednici nazočna većina članova 

Upravnog vijeća. 

Slijedom navedenoga Upravno vijeće Hrvatske zajednice osnovnih škola odlučilo je 

kao u izreci ove Odluke.  
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Uputa o pravnom lijeku:  
Svaki kandidat prijavljen na natječaj za ravnatelja/icu Hrvatske zajednice osnovnih škola ima 

pravo pregledati natječajnu dokumentaciju sukladno odredbama važećih pravnih propisa i 

podnijeti tužbu Općinskom sudu u Zagrebu, protiv Odluke o imenovanju ravnateljice 

Hrvatske zajednice osnovnih škola, u roku od 15 dana od dana primitka Obavijesti o 

rezultatima natječaja o imenovanju ravnateljice. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

________________________ 

Nenad Oremuš, prof. 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Kandidatima prijavljenima na natječaj, svima, preporučeno poštom 

2. Mrežna stranica Hrvatske zajednice osnovnih škola 

3. Pismohrana Hrvatske zajednice osnovnih škola, ovdje 

 

 

 

 

 

 
 


