
I. tehnička škola Tesla 

Zagreb, Klaićeva 7 
 

KLASA:112-01/21-02/1 

UR.BROJ:251-292-01-21-1 

Zagreb,  8. siječnja  2021. 
 

Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 

90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 68./18., 98/19.), I. tehnička škola Tesla raspisuje 

NATJEČAJ 

za radna mjesta 

1. administrativnog referenta- neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica 

2. spremačice – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj  moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08.,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 84/13,152/14, 7/17., 

68./18., 98/19) i  Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se 

obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi, („Narodne novine“ br.2/11.) 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis, zbog provođenja selekcijskog postupka potrebno je predati i 

motivacijsko pismo te sljedeću potrebnu dokumentaciju: 

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  

- dokaz o hrvatskom državljanstvu,  

- rodni list,  

- potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

- potvrdu/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u skladu s člankom 106. Zakona 

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).  

 

U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj 

telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.  

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja 

ugovora o radu, odabrani kandidat  će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike.   

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji ( NN 121/17 ) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ). Poveznica na internetsku stranicu 

Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za 

ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20O

STVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te 

ispunjava uvjete iz natječaja. 

 

Za prijavljene kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja povjerenstvo će 

provesti selekcijski postupak provjere motivacije i vještina na osnovu priloženog motivacijskog pisma. Nakon 

selekcijskog postupka provjere motivacije i vještina, najbolje rangirani kandidati bit će pozvani na selekcijski 

postupak razgovora.  

 

Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka koji se provodi, odustao od 

prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


 

Prijavom na natječaj svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je 

kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima 

odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. 

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku osam (8) dana od objave natječaja na adresu:              

I. tehnička škola Tesla, Klaićeva 7, 10 000 Zagreb, uz naznaku: „PRIJAVA ZA NATJEČAJ“. 

 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole. 

 
 

Ravnatelj: 

Tihomir Matičević, prof. 


