
UČENIČKI DOM 
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Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 
86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17 i 68/18.) 
ravnatelj raspisuje: 
 

NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

Spremačica   – 1 izvršitelj / ica na neodređeno,  puno radno vrijeme 
 
Uz uvijete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine br. 87/08., 
86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 152/14., 7/17 i 68/18.), ostali 
uvjeti su: 

 završena osnovna škola 

 

Uz pisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti: 

- dokaz o razini i vrsti obrazovanja  

-  presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu 

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu  s  podacima 
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

-  uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za 
zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 
94/13., 152/14., 7/17 i 68/18.)- ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja 
 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim 
uvjetima.      

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 (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim 
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.   

Poveznica  na  internetsku  stranicu  Ministarstva   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne 
informacije  o  dokazima,  koji  su  gore  navedeni, tražiti  na  sljedećoj  poveznici: 

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju. 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom 
dokumentacijom dostaviti na adresu: UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT, Klaićeva 56, 10000 
Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ ZA NATJEČAJ“. 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 
Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu 
za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u 
zakonskom roku putem web stranice Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt (www.ucenickidom-huk.hr). 

                                  
Ravnatelj: 

                                                                                                                                   Milan Kelava, prof. 
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