
Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi(N.N.87/08.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 94/13.,152/14., 7/17. , 

68/18.,98/19 i 64/20) 

 Osnovna škola Cestica raspisuje 

                                            NATJEČAJ 

 

                                  za slijedeće radno mjesto 

 

1. TAJNIK/CA ŠKOLE(M/Ž)-1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno 

vrijeme 

       

           Rok za prijave je 8 dana od objave  natječaja 

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat/kinja  treba ispunjavati  

uvjete iz članka 105. do 107. Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi. 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl.105. stavak 16. Zakona: 

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski 

stručni studij javne uprave 

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi 

osoba iz točke a) 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

- diplomu, odnosno dokaze o stečenoj stručnoj spremi i usmjerenju, 

-    domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od objave natječaja, (sve      

preslike dokumenata) 

- dokaz o radnom stažu(elektronički ispis iz evidencije HZMO-a) 

    -    životopis 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja dužni su pristupiti 

razgovoru(intervjuu) pred imenovanim Povjerenstvom prema Pravilniku, a pozivi 

će im biti dostavljeni elektronskom poštom na e-mail kandidata 

Nepotpune i nepravodobne zamolbe na natječaj neće se razmatrati. 

Osobe iz članka 102.stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima 

njihovih obitelji(NN br.121/17.) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, 

koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, 

dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta 

iz natječaja i dokaze u skladu s člankom 103.Zakona u svrhu ostvarivanja prava 

prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava nalaze se na 

slijedećoj poveznici. 

 

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


  Prijave slati na adresu: OŠ. Cestica, Dravska 2,42208 Cestica s naznakom za 

natječaj 

Vrednovanje kandidata/kinja provodi se sukladno Pravilniku o načinu i postupku 

zapošljavanja u OŠ Cestica 

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e putem mrežne stranice 

škole i na e-mail adrese. 

Cestica,8.12.2020.                                                             


