
 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA 
SUSTJEPANSKA 4, p.p. 283 

20 000 DUBROVNIK 

Dubrovnik, 26.ožujka.2018. godine 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 

94/13.,154/14.,7/17.) 

raspisuje se 

                                                  NATJEČAJ 
 

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN,LUKA ŠIPANSKA 

 1 izvršitelj, neodređeno  i nepuno radno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno 

 

2. UČITELJ/ICA FIZIKE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN,LUKA ŠIPANSKA 

 1 izvršitelj,  neodređeno  i nepuno radno vrijeme, 2  sata redovite nastave tjedno 

 
3.UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN,LUKA ŠIPANSKA 

  1 izvršitelj,  neodređeno  i nepuno radno vrijeme, 2 sata redovite nastave tjedno 

 

4.UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE  

 1 izvršitelj,  određeno  i puno radno vrijeme 

 

5.UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA PODRUČNOM ODJELU 

ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA, neodređeno i nepuno radno vrijeme, 4 sata redovite nastave 

tjedno 

 

6. UČITELJ/ICA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN, 

LUKA ŠIPANSKA, 1 izvršitelj, određeno i nepuno radno vrijeme, 6 nastavnih sati tjedno 

 

7.UČITELJ/ICA MATEMATIKE, određeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj 

 

8. EDUKATOR- REHABILITATOR određeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj 

 

9.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, određeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj 

 

10.SPREMAČ/ICA, određeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj 

Uvjeti: 

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj 

spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom 

školstvu (NN 47/96., 56/01) 

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o 

nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici. 

 Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba 

spola. 



 

Kandidat   koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. 

i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz 

prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i 

sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na 

natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom 

statusu osobe s invaliditetom. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju. 

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o 

ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Ivana Gundulića, Sustjepanska 4, 20 000 

Dubrovnik. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Osnovna škola Ivana Gundulića, Dubrovnik. 

Rok prijave: 8 dana od objave. 

Prijave slati na adresu škole. 

 

 
                                                                Ravnateljica 

 

                                                                           Vedrana Elez 

 
                                                                 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

