
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – pročišćeni tekst, 
94/13, 152/14., 7/17 i 68/18) 
Osnovna škola Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 Orehovec (dalje u 
tekstu: Škola), raspisuje: 
 

NATJEČAJ 
za radno mjesto 

 
- stručni suradnik edukacijski rehabilitator ili defektolog prema ranijim 

propisima, 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati 
tjedno 

 
 

Opći i posebni uvjeti:  
 
- sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – 
pročišćeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti 
obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.:  
6/19) 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
- životopis 
- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika) 
- domovnicu (neovjerena preslika) 
- uvjerenje o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano za vrijeme trajanja natječaja) 
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne 
novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, 
te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava 
prednosti pri zapošljavanju a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p
df 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, 
dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve 
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema 
posebnom zakonu.  

Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužni su u prijavi na natječaj 
priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa 
Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne 



novine“ br.: 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom 
priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju 
inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ br.: 158/03, 198/03, 138/06. i 45/11.) 
te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih 
kvalifikacija („Narodne novine“ br.:. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o 
priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 

Rok za podnošenje pisanih prijava: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim 
stranicama i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Križevci i te 
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.  

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Natječaj je objavljen 6. ožujka 2019. godine. 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu Škole, s 
naznakom: "za natječaj". 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku putem web 
stranice Škole. 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu 
zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

OŠ Sveti Petar Orehovec jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu 
dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle 
prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno 
mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi 
arhivskog i registraturnog gradiva. 

KLASA:112-02/19-01/04 

URBROJ:2137-44-01-19-01 

-------------------------------------------------------- 

Sveti Petar Orehovec, 5. ožujka 2019. 

Ravnatelj: 
Stjepan Lučki, prof. 

 
 

 

 

 



Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – pročišćeni tekst, 
94/13, 152/14., 7/17 i   /18) 
OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 
Orehovec (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: 
 

NATJEČAJ 
za radno mjesto 

 
- učitelj fizike, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno 

 
Opći i posebni uvjeti:  

- sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – 
pročišćeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti 
obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br.: 
6/19) 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
- životopis 
- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika) 
- domovnicu (neovjerena preslika) 
- uvjerenje o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano za vrijeme trajanja natječaja) 
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne 
novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, 
te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava 
prednosti pri zapošljavanju a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p
df 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, 
dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve 
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema 
posebnom zakonu.  

Kandidati koji su stekli obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužni su u prijavi na natječaj 
priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa 
Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne 
novine“ br.: 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom 
priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju 



inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ br.: 158/03, 198/03, 138/06. i 45/11.) 
te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih 
kvalifikacija („Narodne novine“ br.:. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o 
priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 

Rok za podnošenje pisanih prijava: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim 
stranicama i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Križevci i te 
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.  

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Natječaj je objavljen 6. ožujka 2019. godine. 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu Škole, s 
naznakom: "za natječaj". 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku. 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu 
zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

OŠ Sveti Petar Orehovec jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu 
dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle 
prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno 
mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi 
arhivskog i registraturnog gradiva. 

 

KLASA:112-03/19-01/10 

URBROJ:2137-44-01-19-01 

-------------------------------------------------------- 

Sveti Petar Orehovec, 5. ožujka 2019. 

Ravnatelj: 
Stjepan Lučki, prof. 

 


