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Zagreb, 07. listopada 2019.
II. gimnazija, Zagreb 10000, Križanićeva 4., na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ brojevi: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12.,
86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07./17., 68/18.) te u skladu s Pravilnikom o načinu i
postupku zapošljavanja u II. gimnaziji (KLASA: 012-04/19-01, URBROJ: 251-97-01-19-01 od
28.02.2019.) raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. Nastavnik geografije (m/ž) – 1 izvršitelj/ica za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na
neodređeno vrijeme.
Traženi uvjeti:
- opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu,
- posebni uvjeti prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika
u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
- dokaz o državljanstvu,
- uvjerenje nadležnog suda 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,
ne starije od 30 dana,
- potvrdu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu prijavu sa svim
potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja. Za natječajni postupak dokazne
dokumente nije potrebno dostavljati u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U postupku odabira kandidata, a
prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa, odnosno sklapanja ugovora o radu, škola traži dokazne
dokumente u izvorniku.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da II. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka te u
skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016./679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (Narodne novine“ br. 24/18).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to
pravo i priložiti propisane dokaze te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
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Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine“ broj
121/2017.), uz prijavu na natječajni oglas dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%2
0ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici II. gimnazije.
Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj obvezni su prijavu s dokaznom dokumentacijom o
ispunjavanju uvjeta dostaviti redovnom poštom na adresu škole:
II. gimnazija Zagreb,
Križanićeva 4, 10000 Zagreb,
s naznakom „Natječaj za radno mjesto“
Po isteku natječajnog roka, kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju
formalne uvjete natječaja pozivaju se na razgovor pred Povjerenstvom.
O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.
Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove razgovoru na koji je pozvan, odustao od prijave te se
njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.
Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se nakon završetka natječajnog postupka na
mrežnoj stranici II.gimnazije: www.druga.hr , a iznimno - dostavlja na način prema članku 12., stavku
2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u II.gimnaziji.
Ako se na javni natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se
postupak po ovom natječaju.

Ravnatelj II. gimnazije:
Drago Bagić, prof.

2

