
OSNOVNA  ŠKOLA 
DON LOVRE KATIĆA  
KLASA: 112-01/18-01/08 
URBROJ: 2180/01-09-01-18-1 
Solin,  29. ožujka 2018. godine 
 
 
Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” br. 87/08., 86/09., 
92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), Osnovna škola don Lovre Katića, Put 
Majdana 3, 21210 Solin raspisuje  

 
NATJEČAJ  

za popunu radnog mjesta 
 
 

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na neodređeno 
vrijeme  
 

 
Uvjeti:  
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” br. 87/08., 86/09., 92/10., 
105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-
psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (“N.N.” br. 47/96. i 
56/01.). 
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
- životopis 
- domovnica (neovjereni preslik)  
- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik) 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od 
kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 
mjeseci (neovjereni preslik). 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, dužni su  
dostaviti dokaze o ostvarivanju navedenog prava.  
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (“N.N.” br. 121/17.) dužni su dostaviti dokaze iz 
članka 103. stavka 1.  Zakona o o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove 
obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20doka
za%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. 
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Od kandidata koji zadovolji u 
natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju. 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 
školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je objavljen 29. ožujka 2018.  
Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Osnovna 
škola don Lovre Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin. 

 
 

Ravnateljica: 
 
 

 
dr. sc. Anđelka Slavić 
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