
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(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) 

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, 52100 Pula, Kandlerova 48, raspisuje 

 

NATJEČAJ 
za popunu radnih mjesta 

 

Na neodređeno vrijeme 

1. Nastavnik matematike, nepuno radno vrijeme, 9 sati  nastave tjedno i pripadajuća   

    količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

2. Nastavnik gospodarske matematike, puno radno vrijeme, 20 sati nastave tjedno i  

    pripadajuća količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

3. Nastavnik gospodarske matematike, nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno i  

    pripadajuća količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

4. Nastavnik engleskog jezika, nepuno radno vrijeme, 7 sati nastave tjedno i  

    pripadajuća količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

 

Na određeno vrijeme do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljicom Škole 

1. Nastavnik politike i gospodarstva, nepuno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno i  

    pripadajuća količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

2. Nastavnik poslovnog dopisivanja, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno i  

    pripadajuća količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

 

Na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. 

1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, nepuno radno vrijeme, 2 sata  nastave tjedno     

    i pripadajuća količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

 

Na određeno vrijeme do povratka na rad zamjenjivane radnice 

1. Nastavnik engleskog jezika, nepuno radno vrijeme, 19 sati nastave tjedno i  

    pripadajuća količina radnog vremena, 1 izvršitelj 

 

 

Uvjeti:  Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i 

posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 

68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju 

nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). 

 

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti: životopis, 

dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, elektronički zapis o radnopravnom 

statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan za vrijeme trajanja natječaja), 

uvjerenje 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 (NN 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) (izdano 

za vrijeme trajanja natječaja). 

U prijavi kadidati trebaju navesti adresu stanovanja, kontakt broj i e-mail adresu. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo koje ostvaruju samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu na 



natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve propisane dokaze prema 

posebnom zakonu. 

 

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kandidat je dužan uz prijavu na 

natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i sve dokaze propisane člankom 

103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz

a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su 

pristupiti strukturiranom razgovoru pred Povjerenstvom. 

 

Obavijest i uputa kandidatima o vremenu i mjestu održavanja razgovora bit će objavljena 

najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor na mrežnim stranicama Škole http://ss-tur-

ugo-trg-pu.skole.hr 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave odnosno do 29. listopada 2020. 

 

Za prijavu na natječaj nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike dokumentacije. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti neposredno ili slati na 

adresu Škole, s naznakom “za natječaj”. 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim 

dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno 

odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o 

zaštiti podataka (NN 42/18). 

 

O rezultatima natječajnog postupka kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole 

i pisanim putem, poštanskom pošiljkom. 

  

 

KLASA: 100-01/20-01/09 

URBROJ: 2168-21-20-6 

Pula, 21. listopada 2020. 
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