
 

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 

152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 10090 Zagreb, 

Bolnička 60 a raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za radno mjesto 

1. učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka - 1 

izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog 

vremena)   

2. stručni/a suradnik/ca edukacijski rehabilitator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, 

puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)   

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju 

ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju 

u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom 

obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN broj 47/96 i 

56/01).                                                                                 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj 

stručnoj spremi i pedagoškim kompetencijama, domovnicu odnosno dokaz o 

hrvatskom državljanstvu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

(potvrda/elektronički zapis o radno pravnom statusu), uvjerenje nadležnog suda da 

se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko 

od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja), kandidat koji je 

stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj 

priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u 

skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma 

(NN 57/96 i 21/00) ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju 

inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa 

Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 

82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne 

kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 

Kandidati koji  ostvaruju prava po posebnom propisu moraju se na to pozvati i 

dostaviti dokaze o tim pravima. 

Kandidati iz članka 101. stavka 1. – 3. i članka 102.  stavka 1. – 3. koji se pozivaju na 

pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) uz 



prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i 

dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17), a koji su objavljeni 

na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU

.pdf. 

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku  od 8 dana od 

dana objave natječaja na adresu škole s naznakom „za natječaj“.  

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da 

nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata. 

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. 

Obavijest o izboru kandidata biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole 

Dragutina Tadijanovića. 

 

U Zagrebu, 1. studenoga 2018. 

 

KLASA: 112-01/18-01/8 
URBROJ: 251-182-18-1 
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