
HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA 

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 4 

 

 

URBROJ: 22-2021 

Zagreb, 1. ožujka 2021. godine 

 

 

     Na temelju članka 39. i 40. Statuta Hrvatske zajednice osnovnih škola  (pročišćeni tekst od 

dana 2. listopada 2018. godine ) Upravno vijeće Hrvatske zajednice osnovnih škola  na 12. 

sjednici, održanoj 26. veljače 2021. godine raspisuje 

 

 

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja/ice 

Hrvatske zajednice osnovnih škola 

 

 

Za  ravnatelja/icu Zajednice može biti imenovana osoba  koja ispunjava uvjet  za učitelja/icu 

ili stručnog suradnika/icu u osnovnoj ili srednjoj školi i ima najmanje deset (10) godina 

radnog iskustva u sustavu odgoja i obrazovanja. 

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina. 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u preslici 

sljedeću dokumentaciju: 

1. životopis  

2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja 

3. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu  

4. dokaz o radnom iskustvu u sustavu odgoja i obrazovanja (potvrda školske 

ustanove ili drugog poslodavca iz sustava odgoja i obrazovanja o vrsti i trajanju 

poslova)  

5. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se 

progone po službenoj dužnosti (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)  

6. plan i program rada za mandatno razdoblje 

 

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Hrvatskoj zajednici osnovnih škola za 

obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka 

za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.  

 

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Hrvatske zajednice osnovnih 

škola dana 5. ožujka 2021. godine. 

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u dnevnom 

tisku i na mrežnoj stranici Hrvatske zajednice osnovnih škola, odnosno do dana 15. ožujka 

2021.godine. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 



Sukladno odredbi članka 41. stavka 1. Statuta Hrvatske zajednice osnovnih škola kandidate 

prijavljene na natječaj za ravnatelja Upravno vijeće može pozvati na razgovor. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Hrvatska 

zajednica osnovnih škola, Trg Republike Hrvatske 4, P.P. 932 u PU 10000 Zagreb, u 

zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.    
 

       

Predsjednik Upravnog vijeća: 

 

________________________ 

                        Nenad Oremuš, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


