
ODOJNI DOM IVANEC 

Ivanec, Pahinsko 6 

raspisuje 

 N A T J E Č A J  

                                                       za prijem u radni odnos  

Učitelj/ica-nastavnik/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno 

vrijeme do povratka odsutne radnice 

Stručna sprema- prof./ica engleskog jezika. Iznimno, ako nije moguće osigurati zapošljavanje 

radnika sa tom stručnom spremom, može se zaposliti učitelj/ica razredne nastave s pojačanim 

engleskim jezikom.   

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati/tkinje 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, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i 

Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem 

školstvu (NN 1/96 i 80/99). 

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati/tkinje su dužni  priložiti dokumente u 

neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik i to: 

- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma), 

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom  statusu  

- domovnica, 

- dokaz o položenom stručnom ispitu, 

- presliku potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko iste nisu stečene tijekom 

   pohađanja fakulteta, 

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 

   6 mjeseci). 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidat/tkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, 

kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje  prava po posebnim propisima, dužan je uz 

prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju toga prava i ostalih traženih uvjeta. 

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u 

skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji („Narodne novine“121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 

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

obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

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

DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.

pdf       

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na 

adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za 

učitelja/icu-nastavnika/icu engleskog jezika” u roku od  15 dana od dana objave  natječaja u 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 

 

                                Odgojni dom Ivanec 
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