
OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC 
ĐURMANEC  49 
49225 ĐURMANEC 
KLASA: 112-03/18-01/17 
URBROJ:2140/2-380-6-18-03 
Đurmanec, 25.  rujna 2018. 
 
Osnovna škola Đurmanec, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (NN br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 

94/13., 152/14., 07/17. i 68/18), dana 25. rujna 2018. godine raspisuje 

  

N A T J E Č A J  
za radno mjesto: 
 

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE 

Izvršitelj/i   na 

-  neodređeno, nepuno radno vrijeme  (31 sat tjednog radnog vremena) 

-  određeno, nepuno radno vrijeme (9 sati tjednog radnog vremena) 

Rad u Osnovnoj školi Đurmanec, Đurmanec 49, 49225 Đurmanec 

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 sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

07/17. i 68/18) i uvjete sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom 

obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96., 56/01). 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:   

- životopis 

- neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi 

- potvrdu o stažu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje   

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci 

od dana objave natječaja) 

- presliku domovnice 

 

Prijave se podnose  na adresu:  

Osnovna škola Đurmanec  

Đurmanec 49 

49225 Đurmanec  

s naznakom „Za natječaj – matematika“ 



 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju 

o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 

 

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.  

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 

121/17.), a koji u trenutku podnošenja prijave na natječaj ispunjavaju uvjete za 

ostvarivanje tog prava, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu 

propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju. 

 

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji u nastavku je poveznica na internetsku stranicu 

ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje 

prava prednosti pri zapošljavanju:  

 

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

opis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1

ljavanju.pdf 

 

Obavijest o rezultatima izbora u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

 

Natječaj vrijedi od 26.9.2018. do 4.10.2018. godine. 
 
 
 RAVNATELJ 
 Krešimir Kralj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava: 
- mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škole Đurmanec 
- mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
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