
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N br. 126./12. – 

pročišćeni tekst, 94./13., 152./14. i  7./17.), Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli dana  

25. rujna 2017. godine raspisuje  

 

NATJEČAJ 

za radna mjesta 

 

 1.  učitelj/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 

povratka radnice s roditeljskog dopusta,  

 

2. učitelj/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 

povratka radnice s roditeljskog dopusta, 

 

3. učitelj/ica u produženom boravku – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 

kraja nastavne godine 2017./2018. 

 

 

 

Uvjeti: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu osoba koja 

zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog 

odnosa prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj 

spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. 

 

 

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

uvjerenje nadležnog suda 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 

šest mjeseci). 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se 

poziva. 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  Škole. Natječaj je 

objavljen na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  

stranicama i oglasnim pločama  Škole, dana  25. rujna 2017. godine. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati 

poštom  na adresu Škole: OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, Hum na Sutli 152/1, 49 231 Hum na 

Sutli. 

                                                                                                         

 

 

 

         Ravnateljica 

                                                                                                              Biserka Špiljak, prof. 


