
Natječaj traje od  5. ožujka 2020. do  13. ožujka 2020. 

 

OSNOVNA ŠKOLA VEŽICA 

Kvaternikova 49, 51000 Rijeka 

Tel: 051/453-868; Fax: 051/455-680 

e-mail: iskola@os-vezica-ri.skole.hr 

 

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

86/09, 92/10, 105/10–ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), 

Osnovna škola Vežica, raspisuje 

 

 

                                                            NATJEČAJ 

                                                za popunu radnog mjesta 

 

 

1. UČITELJICA/ICA RAZREDNE NASTAVE 

- 1 izvršitelj/ica  na  određeno,  puno radno vrijeme , zamjena  za bolovanje        

 

2. UČITELJICA/ICA KLAVIRA I KOREPETICIJE 

 - 1 izvršitelj/ica  na  neodređeno,  puno radno vrijeme , upražnjeno radno mjesto 

3. SPREMAČ/ICA 

- 1 izvršitelj/ica  na  neodređeno,  puno radno vrijeme , upražnjeno radno mjesto 

- 1 izvršitelj/ica  na  neodređeno,  nepuno radno vrijeme , upražnjeno radno mjesto  

   (1/2 radnog vremena) 

Uvjeti:  

 prema čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Posebni uvjeti: 

 prema članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.) 

 Rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju 

inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju 

inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) 

 Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne 

kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji  u skladu sa Zakonom o 

reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 

broj 82/15) 

 



Natječaj traje od  5. ožujka 2020. do  13. ožujka 2020. 

 

Pristupnici natječaju prilažu: 

 

- molbu 

- životopis 

- dokaz o državljanstvu  

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci 

- dokaze o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja 

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

za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana). 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj 

pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu. 

 

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

članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dužan je 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 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. 

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna škola Vežica, 

Kvaternikova 49, Rijeka , s naznakom "za natječaj". 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Natječaj  je objavljen  na  web stranici OŠ Vežica: http://os-vezica.skole.hr/ i  mrežnim 

stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
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