
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA  GORNJI MIHALJEVEC 

Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec 

KLASA: 112-01/19-01 

URBROJ:2109-29/19-1 

Gornji Mihaljevec,  13. 03. 2019. 

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86./09., 

92./10., 105./10. , 90./11., 16./12. , 86./12., 94./13., 152./14., 7/17. i 68/18.)  OŠ Gornji Mihajevec, 

raspisuje 

 

J A V N I    P O Z I V 

za radna mjesta 

 

 

1. UČITELJ/ ICA FIZIKE – 1 izvršitelj/ica,  neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno 

2. UČITELJ / ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme 

21 sat tjedno – do povratka radnice s rodiljnog dopusta na rad  

3.  

  Uvjeti:  

Prema zakonu od odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i 

pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: 

- zamolbu 

- životopis 

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme (diplomu) 

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu 

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak  ( ne starije od 6 

mjeseci od dana raspisivanja natječaja). 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi 

na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. 

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti  

dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

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

a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na 

adresu: OŠ Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Gornji Mihaljevec da se njegovi osobni podaci 

prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za  

zapošljavanje. 

Obavijest  kandidatima o  ishodu natječaja je 15  dana po  isteku  natječaja na web stranici Škole. 

Natječajnu dokumentaciju  ne  vraćamo. 

 

         

             Ravnateljica škole:  

       Karmen Sklepić, dipl. učitelj  
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