
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakona o odgoju i obrazovanju 
u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 
136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 
100-01/20-0100005, URBROJ: 533-05-21-0005 od 7. travnja 2021. godine) o Planu prijema pripravnika u 2021. 
godini u školskim ustanovama kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, Osnovna škola 
Ivan Goran Kovačić Gora, raspisuje 
 
 

NATJEČAJ 
za prijem pripravnika učitelja razredne nastave putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 

„Stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva“ 
 
 
UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12  
                                                                  mjeseci 
 
     UVJETI: Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, prijavljene u 
evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja 
zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti 
obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.) i člankom 105. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-  ispravak, 
90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 68/18., 98/19. i 64/20.) i to:  
 
1. poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, 
2. odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u 
osnovnoj školi 

 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: 

• životopis 
• presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme 
• presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana) 
• elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje  
• potvrdu HZZ-a o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba  

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka 

natječajnog postupka. 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u 
izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić Gora za obradu osobnih podataka 
navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka 
sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

 

 



 


