
Temeljem 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, 136/14-RUSRH, 
152/14, 7/17 i 68/18)   
III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN  
 
r a s p i s u j e 
 

N A T J E Č A J 
za zasnivanje radnog odnosa 

 
Naziv radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM 
BORAVKU – tri izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme  
 
Mjesto rada: III. osnovna škola Varaždin, Trg Ivana Perkovca 35, Varaždin 
 
Uvjeti:  
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosu, sukladno općim propisima o radu, kandidat/kinja 
mora ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člankom 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi i  člankom 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i 
stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19). 
 
Posebni uvjeti su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava 
izvođenje odgojno-obrazovanog rada te vrsta i razina obrazovanja: 
STUDIJSKI 
PROGRAM I 
SMJER 

VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV 

Učiteljski studij 
  

–     integrirani preddiplomski i 
diplomski studij 

    magistar primarnog obrazovanja 
(bez obzira na modul ili program) 

–     četverogodišnji dodiplomski 
stručni studij 

    diplomirani učitelj razredne 
nastave 
    diplomirani učitelj razredne 
nastave s pojačanim programom iz 
nastavnoga premeta 

–     specijalistički diplomski 
stručni studij 

    stručni specijalist primarnog 
obrazovanja 

–     stručni četverogodišnji 
studij za učitelje kojim se stječe 
240 ECTS bodova 

    stručni prvostupnik 
(baccalaureus) primarnog 
obrazovanja 

Učiteljski studij na 
hrvatskome i 
talijanskome jeziku  

–     integrirani preddiplomski i 
diplomski studij primarnog 
obrazovanja 

    magistar primarnog obrazovanja 

–     četverogodišnji dodiplomski 
stručni studij 

    diplomirani učitelj razredne 
nastave na hrvatskome i 
talijanskome jeziku 

 



Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova 
(Narodne novine 82/08. i 69/17.). 
 
Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: 

- životopis, 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
- dokaz o državljanstvu 
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede 

zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objave natječaja, 

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje. 

Navedene isprave  dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat/kinja prije 
sklapanja ugovora o radu dužan/na je predočiti izvornike ili ovjerene preslike. 
 
Prijavu je potrebno vlastoručnu potpisati. 
 
Kandidat/kinja koja ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 
dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu 
dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
 
Kandidat/kinje 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 prijava 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  koji su dostupni 
na poveznici  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 
 
Dostavom prijave na natječaj svi kandidati/kinje dali/e su privolu III.OSNOVNOJ ŠKOLI 
VARAŽDIN za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno 
ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. 
 
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj 
stranici Škole http://os-treca-vz.skole.hr i oglasnoj ploči Škole dana 18. rujna 2019. godine. 
Natječaj je otvoren 8 dana u razdoblju od 18. do 26. rujna 2019. godine. Ako se prijave šalju 
posljednjeg dana natječaja moraju biti poslane preporučenom pošiljkom.  
 
Prijave se dostavljaju  poštom ili osobno na adresu (prijave putem e-maila neće se razmatrati): 
III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN 
Trg Ivana Perkovca 35 
42000 Varaždin 
s naznakom: „natječaj za učitelja/učiteljicu razredne nastave u produženom boravku“. 
 
Kandidat/kinja prijavljena na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i 
potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. 
 

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


Rezultati natječaja objavit će se u roku od 30 dana od dana završetka natječaja putem mrežne 
stranice III.OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN:  http://os-treca-vz.skole.hr. U slučaju da se na 
natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema 
posebnim propisima, kandidati/kinje se izvješćuje preporučenom poštanskom pošiljkom s 
povratnicom, a ostali kandidati/kinje istim tekstom obavijesti redovitom poštanskom 
pošiljkom. 
 
KLASA: 112-03/19-01/21 
URBROJ: 2186-23-02-19-1 
Varaždin, 18. rujna 2019. 
 
       Ravnateljica: 
 
        dr. sc. Jasenka Martinčević, prof. 
      

http://os-treca-vz.skole.hr/

