
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., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 
68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj 
školi Vladimira Nazora Pazin, Osnovna škola Vladimira Nazora,  raspisuje 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J 

 
Za popunu slobodnih radnih mjesta: 
 
              
1. UČITELJ/ICA  TRUBE - 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme  (19 sati tjedno) za 

rad u Glazbenom odjelu Pazin 
2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

za rad u Područnoj školi Motovun i Matičnoj školi Pazin 
 
 
 

Kandidati za slobodno radno mjesto moraju  ispunjavati uvjete iz članaka 105. i 106. Zakona 
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis i preslike: 

- diplome o stečenoj stručnoj spremi, 
- osobne iskaznice, 
- rodnog lista, 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u Republici 

Hrvatskoj, ne starije od 3 (tri) mjeseca u skladu s člankom 106. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

- elektronički ispis radne knjižice. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je 
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje 
prava prednosti pri zapošljavanju. 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 
121/17.)  kandidat je dužna  uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju 
traženih uvjeta iz natječaja te sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se mogu 
pronaći na internetskoj stranici 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 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


 Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno 
ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na procjenu u skladu s odredbama 
Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. 
Kandidat u prijavi na natječaj mora navesti e-mail adresu na kojoj će biti dostavljena 
obavijest o datumu i vremenu procjene. 

  U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. 
travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne 
novine“, br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu 
podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zasnivanje 
radnog odnosa. 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune  prijave neće 
se razmatrati. 

 Rok za prijavu kandidata je od 05. do 15. veljače 2021. godine. 

 Prijave s dokumentima dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola 
Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52 000 Pazin, s naznakom „za 
natječaj“. 

  Dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj Škola ne vraća, a obavijest o ishodu 
natječajnog postupka bit će objavljena na web stranicama Škole. 
 
 

               Ravnateljica 
Zdenka Turkalj-Čohilj, dipl.ped., v.r. 


