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Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 

87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), 

ravnatelj Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića objavljuje 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA 

 

I. 

Ovom odlukom poništava se natječaj za sljedeća radna mjesta: 

 

1. profesora latinskog jezika (m/ž) 

1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 8 sati), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

 Uvjet: - prof. latinskog jezika i rimske književnosti  

- prof. klasične filologije  

- dipl. klasični filolog  

- dipl. kateheta. 

 

2. profesora arapskog jezika (m/ž) 

1 izvršitelj, 8 sati nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 16 sati), na 

određeno vrijeme, novootvoreni poslovi 

 Uvjet: dipl. arabist. 

 

3. profesora engleskog jezika (m/ž) 

1 izvršitelj, 12 sati nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 24 sata), na 

određeno vrijeme do povratka radnice s roditeljskog dopusta, novootvoreni poslovi 

 Uvjet: - prof. engleskog jezika i književnosti  

- dipl. anglist. 

 

4. profesora Kur'ana i kur'anskih znanosti (m/ž) 

1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 8 sati), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet:  - prof. islamske teologije. 

 

5. profesora sociologije (m/ž) 

1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 4 sata), na 

određeno vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet: - prof. sociologije  

- dipl. sociolog. 

 



6. profesora filozofije (m/ž) 

1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 4 sata), na 

određeno vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet: - prof. filozofije  

- dipl. filozof. 

 

7. profesora logike (m/ž) 

1 izvršitelj, 1 sat nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 2 sata), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet: - prof. filozofije  

- dipl. filozof., 

 

koji su svi objavljeni dana 23. kolovoza 2016. u Biltenu Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, broj: 161 te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Islamske gimnazije dr. 

Ahmeda Smajlovića. 

 

II 

Ova odluka je objavljena 24. kolovoza 2016. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Islamske gimnazije 

dr. Ahmeda Smajlovića. 

 

III 

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja iste. 

 

 

 

          Ravnatelj: 

Mevludi Arslani, mag. arab. 

 


