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KLASA:112-01/18-02/03 
URBROJ:2189-33-01/1-18-1 
Virovitica, 21. kolovoz 2018. godine 
 

N A T J E Č A J 
za popunu radnog mjesta 

 
1) profesor/ica engleskog i njemačkog jezika, puno radno vrijeme (17 sati engleskog jezika 

i 4 sata njemačkog jezika), radni odnos na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2019. 
godine. 

 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni ispunjavati i posebne uvjete: 

- fakultet, akademija, magisterij, doktorat 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, rodni list, domovnicu, svjedodžbu o završenom 
školovanju, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (elektronski zapis) 
i uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci, izvornik ). 
Sva dokumentaciju, osim uvjerenja o nekažnjavanju, prilaže se u neovjerenom presliku, a 
izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti na uvid izvornike 
dokumenata. 
Zaprimljenu dokumentaciju NE VRAĆAMO. 
Naknada za prijevoz nadoknađuje se u cijelosti. 
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je poslati poštom na adresu: 
Gimnazija Petra Preradovića, Trg bana Josipa Jelačića 16, 33 000 Virovitica, s naznakom "za 
natječaj za profesora/icu engleskog i njemačkog jezika". 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči HZZ-a, te mrežnim stranicama škole. 
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u 
prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 
jednakim uvjetima – što znači da treba ispuniti opće i posebne uvjete natječaja. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.35. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je priložiti  
dokaz o priznatom statusu. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole. 
 


