
Gimnazija Antuna Vrančića 

Šibenik, Put Gimnazije 64  

 

KLASA:  012-01/18-02/624 

URBROJ: 2182/1-12/2-1-01-18-1 

Šibenik, 12. listopada  2018.                                             

 

Temeljem članka 107. 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., 126./12., 94./13., 152./14., 7./17., 68./18.)  ravnatelj 

Gimnazije Antuna Vrančića, iz Šibenika, Put Gimnazije 64,  raspisuje  

 

NATJEČAJ 

za  popunu radnog mjesta 

       

-nastavnik/ica Biologije  – 1 izvršitelj/ica 

-radni odnos na određeno puno radno vrijeme  

-do povratka radnice s roditeljskog dopusta, a najkasnije do 31. 8. 2019.  

 

 Uvjeti: Opći i posebni uvjeti sukladno članku 105. i 106.  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., 126./12., 94./13., 

152./14., 7./17., 86./18.) i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 1./96., 80./99.). Na natječaj se mogu javiti osobe oba 

spola. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu  potrebno je priložiti: 

- životopis, 

- domovnicu (presliku),  

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku),  

- dokaz o radnom stažu (elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu 

(presliku), 

- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi 

kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (presliku). 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, 

odabrani kandidat će dostaviti na uvid originale dokumenata ili ovjerene preslike. 

 

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve potrebne dokumente na temelju kojih dokazuju 

pravo prednosti. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim 

uvjetima.  Popis dokaza koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na 

sljedećoj poveznici:  

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

za%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.                                                                                                                                             

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Gimnazija Antuna Vrančića, Put 

Gimnazije 64, 22000 Šibenik,  s naznakom (za natječaj-Biologija) 

 

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene 

prijave neće se razmatrati. Natječaj vrijedi od 13. 10. 20187. do 20. 10. 2018. godine. 

O rezultatima natječaja koji će biti objavljeni na mrežnoj stranici Gimnazije Antuna Vrančića 

kandidati će biti  obaviješteni u zakonskom roku.  

 

  

                                                                                                                     Ravnatelj: 

       

                                                                                                                     mr. sc. Josip Paić, prof. 
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