
Temeljem članka 107. 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, 152/1, 7/17, 68/18) 

Osnovna škola „Kantrida“,  Izviđačka 9, 51000 Rijeka zastupana po ravnateljici Sanji 

Kvaternik Hren, prof. raspisuje dana 19. rujna 2018. godine 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za radno mjesto 

                                   

UČITELJ/ICA INFORMATIKE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno 

vrijeme od 24 sati tjedno do povratka odsutnog djelatnika 

-  Uvjeti: sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi 

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:  

- životopis 

- presliku dokaza o stečenom stupnju i vrsti stručne spreme 

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu  

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda 

za mirovinsko osiguranje u vrijeme trajanja natječaja  

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova.  

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni 

su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih 

uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu 

na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

 

Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i 

članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz 

članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih 

branitelja: 

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

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Škole  

i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

Osnovna škola „Kantrida“, Izviđačka 9, 51000 Rijeka 

s naznakom „ZA NATJEČAJ“     

Klasa: 053-01/18-01/8 

Urbroj: 2170-55-01-18-1 

Rijeka, 19. rujna 2018. godine 

                                                               

                                                                       Ravnateljica:  

 

                                                                                                

Sanja Kvaternik Hren, prof.  
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