
UČENIČKI DOM 
HRVATSKI  UČITELJSKI  KONVIKT 
Zagreb, Klaićeva 56 
OIB: 06497759145 
 
Klasa:      602-03/17-017/02/01 
Urbroj:    251-489-01-17-01/01 
Zagreb,   31. siječnja  2017. 
 
Na temelju članka 114. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.-Pročišćeni 
tekst, 94./13., 152/14. i 07/17.) i članka 16. Pravilnika o radu, ravnatelj UČENIČKOG DOMA HRVATSKI 
UČITELJSKI KONVIKT, uz prethodnu suglasnost Domskog odbora, dana 31. siječnja  2017. donosi 
 

O D L U K U 
o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme za radno mjesto 

zdravstvenog djelatnika 
 

1. S Natalijom Makvić, medicinska sestra-medicinski tehničar, zasniva se radni odnos na 
određeno, puno radno vrijeme za radno mjesto zdravstvenog djelatnika u Učeničkom domu 
Hrvatski učiteljski konvikt. 
 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Natječaj za radno mjesto zdravstvenog djelatnika / djelatnice na određeno, puno radno vrijeme 
objavljen je dana 18. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje te na web stranici i oglasnoj ploči Učeničkog doma. Trajao je osam (8) dana, 
zaključno s danom 26. siječnja 2017. godine. 
Na natječaj je pristiglo šesnaest (16) prijava. Nakon analize pristiglih prijava ravnatelj Učeničkog 
doma je dana 31. siječnja  2017. godine zatražio prethodnu suglasnost Domskog odbora za zasnivanje 
radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme za kandidatkinju Nataliju Makvić, medicinska 
sestra-medicinski tehničar. 
Budući da je Domski odbor na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2017. godine dao prethodnu 
suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s navedenom kandidatkinjom, bilo je potrebno 
donijeti Odluku kao u izreci. 
 
Napomena: 
Svaki prijavljeni kandidat/kandidatkinja ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranoga 
kandidata u roku 15 dana od dana objave Odluke o izboru na web stranici Učeničkog doma. 
 
 

           RAVNATELJ: 
Milan Kelava, prof. 

 
 
 
O tome obavijest: 

 
1. Natalija Makvić 
2. Web stranica i oglasna ploča Učeničkog doma 


