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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. i 

7/17.), članka 6. Pravilnika o radu Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 10090 Zagreb, 

Bolnička 60a raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za radno mjesto 

učitelj/ica matematike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 sati 

tjednog radnog vremena). 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj 

spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da 

nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od 

kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne 

starije od 6 mjeseci), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima 

evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis. 

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon 

izbora dostavi izvornike traženih dokumenata. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

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

je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o 

ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 

103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 

Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni 

dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

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

ZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU
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Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: 

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 10090 Zagreb, Bolnička 60 a, s naznakom „za 

natječaj“. 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i 

oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim 

pločama školske ustanove.  

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka biti će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole 

Dragutina Tadijanovića. 

 

Datum objave natječaja: 21. svibnja 2018. 

 

KLASA: 112-01/18-01/4 
URBROJ: 251-182-18-1 
 


