
NATJEČAJ ZA TAJNIKA/ICU ŠKOLE 

 

 

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.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 

7/17.) OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS, KLIS  dana 21. 12. 2017. godine 

raspisuje 

 

 

N A T J E Č A J 

 

za zasnivanje radnog odnosa 

 

1. Tajnik/ica škole  –  1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, za 

rad u centralnoj školi u Klisu. 

 

 

UVJETI:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 

broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) 

                                                                                

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. 

 

Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta (zamolba, životopis, preslik 

domovnice, preslik dokaza o stručnoj spremi, preslik uvjerenja o nekažnjavanju, ne starije od 6 

mjeseci) je 8 dana od objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a 

izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. 
 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema 

posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na 

natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze 

dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-

843/843. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu škole: Osnovna 

škola Petra Kružića Klis, Put sv. Ante 30, 21231 Klis, s naznakom „Za natječaj-tajnik/ica“. 

Nepravodobne ili nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti 

pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj 

ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te 

će o tome biti pisano obaviješteni. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pisano 

obaviješteni.  

 

Dostavlja se: 

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Škole (datum objave 21. 12. 2017.godine) 

2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

 

                                                                               Osnovna škola Petra Kružića Klis, Klis 

                                                                               Ravnatelj: 

 

                                                                               _________________ 

                                                                               Neven Tešija, prof. 

 



 


