
Osnovna škola TUČEPI 

Kraj 17, 21325 Tučepi 

Tel/fax: 021/623-150 

e-mail:  os-tucepi@os-tucepi.skole.hr  

Klasa:    112-02/18-01/03 

Urbroj:  2147/06-1-01-18-01 

Tučepi,   27. veljače  2018. godine 

 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 

92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.,152/14. ) i Pravilniku o stručnoj 

spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom 
školstvu ( NN 47/96., 56/01.), Osnovna škola Tučepi  raspisuje 

 

                                                          NATJEČAJ 
za radno mjesto 

 

  UČITELJ/ICA NJEMAČKOGA JEZIKA (m/ž), 1 izvršitelj/ica   

  na određeno, nepuno radno vrijeme, 13  sati tjedno 

 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće 

dokumente: 

- životopis ( vlastoručno potpisan ) 

- preslika domovnice 

- preslika diplome 

- elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- uvjerenje o nekažnjavanju, tj. nevođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) 

sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 

94/13). 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos: 

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  

  ( ovaj dokaz će izabrani kandidat dostaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru ) 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

Natječajna dokumentacija neće se vraćati. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i 

oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici 

i oglasnoj ploči Škole.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni pismenim putem. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola 

Prijave s dokazima i ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati 

poštom na adresu Škole: 

Osnovna škola TUČEPI 

Kraj 17 

21 325 Tučepi 

Ravnateljica 

Lolita Pašalić 
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