
SREDNJA ŠKOLA ILOK 

MATIJE GUPCA 168 

MB: 1417185 

Tel./fax: 032/ 593-207 

 

KLASA  : 602-03/20-01/ 

URBROJ: 2188-102-20-1 

 

Ilok, 25. studenog 2020. god. 

 

 Na temelju članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 

94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i na temelju članka 11. Pravilnika o radu 

Srednje škole Ilok, ravnatelj Srednje škole Ilok Željko Prskalo, dipl. ing. uz prethodnu 

suglasnost Školskog odbora donosi   

 

ODLUKU 
O ODABIRU KANDIDATA NA RADNO MJESTO 

PREMA NATJEČAJU OD 28.10.2020. GOD.  

 

I. Prema provedenom natječaju od 28.10.2020. za popunu radnog mjesta predlaže se sljedeći 

kandidat: 

 

1. Zorana Đurica, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije 

talijanskog jezika i književnosti iz Iloka, na radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika 

na određeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) 

 

II. Imenovana iz točke I. ove Odluke započinje s radom dana 26. studenog 2020. godine.   

 

III. Ako izabrani radnik iz neopravdanog razloga ne počne s radom dana navedenog u točki        

II. ove odluke, smatrat će se kao da nije zasnovao radni odnos.  

 

O b r a z l o ž e nj e  

 

Srednja škola Ilok raspisala je natječaj za popunu sljedećeg radnog mjesta radnih mjesta: 

 

1. Nastavnik hrvatskog jezika 

1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) 

 

Natječaj je raspisan i objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i Srednje škole Ilok dana 28.10.2020. god. Natječaj je zaključen dana 

5.11.2020. god. 

Za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika javila su se 2 kandidata koja su dostavila 

potpunu i pravodobnu dokumentaciju i koji zadovoljavaju uvjete za nastavnika hrvatskog 

jezika: 

- Zorana Đurica, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra 

edukacije talijanskog jezika i književnosti iz Iloka 

- Krešimir Landeka, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti iz 

Vinkovaca 



Nakon provedenog postupka testiranja kandidata za zapošljavanje kojeg je provelo 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje utvrđeno je da je imenovani kandidat iz točke I. ove 

odluke jedini kandidat na natječaju te se za imenovanog traži prethodna suglasnost. 

 

Sva dodatna obrazloženja biti će dana na sjednici Školskog odbora. 

 

 

                                                                                            Ravnatelj:  

                                                                                 Željko Prskalo, dipl. ing 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Školskom odboru, 

2. Izabranom kandidatu, 

3. Pismohrana, ovdje 


