
Natječaj za tajnika/tajnicu škole 

Natječaj za tajnika/cu škole - 1 izvršitelj/ica: 

 

OSNOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA 

BRAĆE RADIĆA 67 

21210 SOLIN 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 

87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012, 16/2012, 86/2012., 126/2012., 94/2013., 

152/2014., 7/2017., 68/2018.), Osnovna škola kralja Zvonimira, Solin, Braće Radića 67, raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za radno mjesto 

 

TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE 

• 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

 

UVJETI: 

• osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne 

uvjete propisane u članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 

152/14., 7/17., 68/18.) 

• Poslove tajnika može obavljati osoba koja ima: 

a) završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni  studij 

javne uprave, 

b) završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 

a). 

ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole. 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz 

o državljanstvu, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja). 



U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj 

telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) te naziv radnog mjesta na koje se kandidat 

prijavljuje. 

Prilikom sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom ugovoriti će se probni rad u skladu sa 

člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne 

novine, br. 128/17.) 

Isprave se mogu priložiti u neovjerenom presliku.       

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se 

poziva. 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17)  objavljuje se poveznica na internetsku stranicu 

Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

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

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

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola kralja Zvonimira, Solin 

kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu 

provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni. 

Pisanu prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adresu Škole (neposredno ili 

poštom) s naznakom „ ZA NATJEČAJ – TAJNIK ŠKOLE“. 

v.d. Ravnateljica: 

dr. sc. Snježana Rađa 
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