
Temeljem odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne Novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), a 
u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 
putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA  objavljuje:  

 
Natječaj (m/ž) 

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva 
u OSNOVNOJ ŠKOLI TAR-VABRIGA 

 
U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva 
/pripravništva“, prima se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci:  
 

STRUČNI SURADNIK- PSIHOLOG - 1 osoba 
 

 Uvjeti:  
 sukladno općim propisima o radu  
 propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN , 

broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUS RH, 
152/14 , 7/17, 68/2018.)  

 da je nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, 
zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljena u evidenciju nezaposlenih  

 
 Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:  

 zamolbu s životopisom (vlastoručno potpisanu)  
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)  
 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome) 
  potvrdu HZMO o ostvarenom i evidentiranom zaposlenju i stažu 
  dokaz o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba(uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) 
  uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana  

 
Kandidat koji 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 druge kandidate samo pod 
jednakim uvjetima. Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju 
traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi pravo prednosti pri zapošljavanju 
na koje se poziva.  
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na 
natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim 
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja. Poveznica: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%DOKA
ZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrana osoba je prije sklapanja pisanog ugovora 
dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.  
Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana 
objave ovog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na 
adresu OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA, Istarska 21, 52465 Tar.  
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.  
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.  
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole  
 
KLASA: 112-07/18-04/07 
URBROJ: 2167-23-01-18-02 
Tar, 7. studenoga 2018. 



 


