
OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS 

                           K L I S 

 

KLASA: 053-02/18-01/05 

URBROJ: 2180-12-01/1-18-1  

Tel., fax: 021/240-006, 240-740 

Klis, 18. listopada 2018. godine  

  

 

             Osnovna škola Petra Kružića Klis, 21231 Klis, Put svetog Ante 30 

raspisuje 

NATJEČAJ 

za radno mjesto 

 

1. Učitelj/ica razredne nastave  –  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 

20 sati tjedno, za potrebe izvođenja nastave u kući u mjestu Korušci, dok traje potreba 

za izvođenjem nastave u kući, a najdulje do 14. lipnja 2019. godine. 

 

Ad. 1) 
 

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. 

Posebni uvjeti  za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u 

odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika  i latiničnog pisma u 

mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu 

obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada 

 

Poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila (članak 105. stavak 

5. 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., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 

68/18.): 

integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za 

učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili 

četverogodišnji dodiplomski studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu sa ranijim 

propisima. 

 

Učitelji iz članka 155. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a 

koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona nisu zatečeni u radnom odnosu u osnovnoj školi, 

mogu zasnovati radni odnos u osnovnoj školi. 

 

Vrsta stručne spreme propisana je Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom 

obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, broj 47/96. i 

56/01.). 

 

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

 

 

 

 



Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za tražena radna mjesta (zamolba, 

životopis, preslik domovnice, preslik dokaza o stručnoj spremi, preslik uvjerenja 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 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 je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj 

priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa 

Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne 

novine, broj 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju 

inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te 

u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih 

kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o 

priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.   
 

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 102. Zakona 

o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 

broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) dostupne na 

poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Petra Kružića 

Klis kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u 

svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave 

kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s 

uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog 

gradiva Osnovne škole Petra Kružića Klis. 

 

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-

razredna nastava, nastava u kući“. 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. O rezultatima natječaja kandidati će biti 

pisano obaviješteni.  

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se 

jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

        

 

Ravnatelj: 

                         Neven Tešija, prof. 

DATUM OBJAVE: 19. listopada 2018. godine 


