
  

 

        Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) te Pravilnika o načinu i 

postupku zapošljavanja, Osnovna škola Sibinjskih žrtava Sibinj, dana 12. listopada 2020.g.  

raspisuje:     

                                     

                                                               N A T J E Č A J 

za popunu radnih  mjesta 
 

 

 1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE– 1  izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme    

          – 40 sati tjedno, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta  

 

 2. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme   

          - 40 sati tjedno, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta 

 

       3. UČITELJ INFORMATIKE – 2 izvršitelja/ice  na puno neodređeno radno vrijeme,  

           - 40 sati  tjedno  

 

 4. UČITELJ MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme,  

     - 27 sati tjedno do,  31. kolovoza 2021  

 

 

UVJETI: 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete 

propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj 

spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu 

(NN 47/96 i 56/01.). 

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

1.životopis 

2.diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  

3.dokaz o državljanstvu  

4.uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  glede zapreka za 

zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca 

od dana raspisivanja natječaja  

5.elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje  

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata 

i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. 
stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 

121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-

843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20D

OKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka 

sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.  

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i 

ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
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Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj 

školi Sibinjskih žrtava Sibinj   http-os-sibinjskihzrtava-sibinj.skole.hr  pod „Školski dokumenti“  – 

Pravilnici.  

 

O datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici 

OSNOVNE ŠKOLE SIBINJSKIH ŽRTAVA  http://os-sibinjskihzrtava..skole.hr/ - pod  „Natječaji za radna 

mjesta.“ 

 

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

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od 

dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na 

mrežnim stranicama škole (http://os-sibinjksihzrtava.skole.hr/), na adresu 
 
OSNOVNA ŠKOLA SIBINJSKIH ŽRTAVA 
Ul. 108. br. ZNG-a 4  
35 252 SIBINJ 
 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici 

OSNOVNE ŠKOLE SIBINJSKIH ŽRTAVA   http://os-sibinjskihzrtava.skole.hr/ 

 

Datum objave: 12. 10 . 2020. godine.  

      

 

 

                                                                                               Ravnatelj:  

 

                                                                                    Josip Šišmanović, dipl. učitelj  

    

         

http://os-sibinjskihzrtava..skole.hr/
http://os-sibinjskihzrtava.skole.hr/

