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

novine» broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni 

tekst, 94/13.,152/14.i 7./17.) Osnovna škola Ivana Zajca Rijeka, Škurinjska cesta 7a raspisuje 

 

                                                 NATJEČAJ  

                                           za radno mjesto    

   

     1.  Učitelj engleskog jezika, M/Ž 

     - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sata ukupno tjednog 

       zaduženja – zamjena za radnicu na neplaćenom dopustu 

2. Učitelj engleskog jezika, M/Ž 

     - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 18 sati ukupno tjednog 

        zaduženja, zamjena za radnicu na neplaćenom dopustu 

3. Učitelj informatike, M/Ž 

     - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za radnika na 

        neplaćenom dopustu 

4. Učitelj informatike, M/Ž 

     - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupno tjednog zaduženja, 

        zamjena radnice na roditeljskom dopustu 

5. Učitelj matematike, M/Ž 

    - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 36 sati ukupno tjednog zaduženja, 

      zamjena radnice na roditeljskom dopustu 

6. Učitelj RN u produženom boravku, M/Ž 

    - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za radnicu na bolovanju  

7. Učitelj geografije, M/Ž 

    - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 26 sati ukupno tjednog zaduženja, 

       zamjena radnice na roditeljskom dopustu 

 

UVJETI:  
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je 

ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa-prema članku 105. Zakona o odgoju 

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 

broj:87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12-pročišćeni 

tekst,94/13.,152/14. i 7/17.) 

Osoba mora ispunjavati i uvjete prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom 

obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“br.47/96. i 

56/01.) 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju natječaja i to: 

- životopis 

- presliku domovnice 

- presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi 

- elektronički zapis o radno pravnom statusu 

- dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa, prema članku 106. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – uvjerenje o 

nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu s važećim propisima. 

 



Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA 

IVANA ZAJCA, Škurinjska cesta 7a, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj“ 

 

 

 

Natječaj je objavljen  2.10.2017. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana 

Zajca, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

 

Klasa: 112-03/17-03/04 

Ur.br.:2170-55-01-17-01 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 


