
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA 

 
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., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), 

objavljuje 

 

NATJEČAJ 

za izbor radnika 

 
nastavnik/nastavnica kulturno-povijesne baštine, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno 

nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno odnosno 2 sata rada tjedno. 

 

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 

broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i 

Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu 

(„Narodne novine“ broj: 1/96., 80/99.). 

 

              

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

-životopis 

- presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju 

- presliku Domovnice 

- ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za   

   mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda  

   za mirovinsko osiguranje 

- potvrdu ili uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o     

  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci. 

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene (dokumentaciju ne vraćamo), a osobe su 

prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o 

ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08., 69/17.). 

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski spol. 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni 

su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje 

je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da su nezaposleni. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju 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 dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i dokaze 

propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za 

ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:  

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

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

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13., 

152/14.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i 

rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način 

prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f. Zakona 

o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 86/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 

82/01., 103/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da 

do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo 

na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj 

ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Industrijsko-obrtničke 

škole Slatina.  

 

Natječaj vrijedi od 11. do 18. siječnja 2019. godine. 

 

Prijave na natječaj sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za 

natječaj“ dostaviti na adresu: Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Trg Ruđera Boškovića 5a, 

33520 Slatina.  

 

Nepotpune, nepravovremene i prijave putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice 

Industrijsko-obrtničke škole Slatina: http://www.ss-industrijsko-obrtnicka-sl.skole.hr i oglasne ploče 

Industrijsko-obrtničke škole Slatina, te se kandidati neće pojedinačno obavještavati pisanim putem. 

 

 

 

 

KLASA:  112-01/19-01/01 

URBROJ: 2189-77-01/1-19-01                                                                                    

Slatina, 10. siječnja 2019.      

 

                                                                             

Ravnatelj: 

 

 Mladen Graovac, prof.                                                                                                        

http://www.ss-industrijsko-obrtnicka-sl.skole.hr/

