
 

 
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. i 7/17.) V. osnovna 

škola u Bjelovaru, koju zastupa ravnateljica škole gđa. Jasmina Vuković, prof. defektolog  raspisuje 

  

NATJEČAJ 

              za radno mjesto ( m/ž ) 

 

Učitelja u posebnoj ustanovi odgoja, obrazovanja i rehabilitacije učenika s većim  teškoćama u 

razvoju: 

 

1. Učitelj/ica edukacijski rehabilitator 

 

Radni odnos na  određeno,  nepuno radno vrijeme  (13,5 sati tjedno u nastavi)  u svrhu provedbe 

nastave u kući -   1 izvršitelj/ica    

         

 

Uvjeti: Prema 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. i 7/17), Pravilnika o 

stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom 

školstvu („Narodne novine“  broj 47/96., 56/01.)  i opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno 

općim propisima o radu. 

 

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati moraju priložiti: 

 

           -  životopis 

           - diplomu – dokaz o završenom studiju, javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne 

spreme 

          - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili 

domovnice) 

           - dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis koju izdaje Hrvatski zavod za 

mirovinsko osiguranje) 

            - uvjerenje  nadležnog suda 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 

(izdano u vrijeme trajanja natječaja) 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijave  je  osam dana od dana objave natječaja  u  Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje te mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči škole, odnosno od 22.1.2018. do 30.1.2018. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole : 

V. osnovna škola, Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, 43000 Bjelovar, s  naznakom  „ za natječaj“ 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu za natječaj dostaviti sve 

dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti 

pri zapošljavanju sukladno  članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) 

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

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVAN

JU.pdf 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj 

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13. i 152/14.) pored 

dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu 

osobe s invaliditetom. 

 

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


 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama V. osnovne škole u Bjelovaru dana 22.1.2018. 

 

 

 

 

Ravnateljica škole: 

Jasmina Vuković, prof.def. 


