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Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 

68/18. ) Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, raspisuje  

 

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta 

 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE 

- na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine, puno radno vrijeme 

-1 izvršitelj/ica     

- mjesto rada: Područna škola Vučevci 

 

UVJET: 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne 

uvjete utvrđene člankom 105.-107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 

7/17. i 68/18.) te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i 

stručnih suradnika u osnovnom školstvu. 

 

UZ PISANU PRIJAVU KANDIDAT JE DUŽAN PRILOŽITI: 

- životopis 

- dokaz o stručnoj spremi (preslika) 

- domovnica (preslika) 

- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis o radno pravnom 

statusu 

 

Kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim 

propisima o radu te odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. 

,7/17. i 68/18.) i ostalim navedenim posebnim uvjetima. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan 

je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva (npr. 

dokaz o stečenom statusu na temelju kojega se ostvaruje pravo na prednost zapošljavanja, 

dokaz o nezaposlenosti i slično). 
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Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.), 

dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve 

potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj školi Josipa Kozarca Semeljci da se 

njegovi osobni podaci obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku,te čuvaju u svrhu provođenja 

javnog natječaja za zapošljavanje. 

 

ROK PRIJAVE: Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana 

završetka natječaja. 

 

PISANU PRIJAVU DOSTAVITI OSOBNO ILI NA ADRESU:  

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, Školska 21, Semeljci  

s naznakom „Za natječaj“. 

 

Natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama  

Škole, web stranici Škole dana 16. listopada 2018. i traje do 24. listopada 2018. godine. 

 

 

U Semeljcima, 15. listopada 2018. godine. 

 

 

Ravnateljica: 

Ružica Primorac, prof. 
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