
GIMNAZIJSKI KOLEGIJ "KRALJICA JELENA" 

s pravom javnosti 

Nodilova 1 

21 000 SPLIT 
Tel. 321 222, fax: 321 221 

 

Klasa: 112-01/20-01/01-03 

Ur.broj: 2181-180/20-01 

Split, 24. kolovoza 2020.g. 

 

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

87/08,86/09,92/10,90/11,16/12,126/12,94/13.,152/14.,17/07, 68/18, 98/19, 64/20 ) 

ravnateljica Koraljka Bezina, prof., dana 24.kolovoza 2020.g.donosi 

 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta 

 

   

 1.  Nastavnik Latinskog jezika– jedan   izvršitelj/ica,na određeno nepuno radno vrijeme za 

8 sati nastave tjedno. 

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati posebne 

uvjete za nastavnike propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86709.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,94/13, 07/17, 

68/18, 98/19, 64/20.), te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.) 

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta (dokaz o 

stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, presliku domovnice, 

uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis radno-pravnog statusa iz 

baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). 

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

Prijava na natječaj mora biti potpisana. 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati, a podnositelj se neće 

naknadno pozivati na dopunu prijave. 

Rok natječaja je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Gimnazijski kolegij «Kraljica 

Jelena» s pravom javnosti, Split, Nodilova 1. 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Kolegija i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Područna služba Split, u četvrtak  24.kolovoza 2020.g.. 

Sukladno čl. 14. Pravilnika o radu, o rezultatima natječaja, kandidati će biti izvješteni  

e-mailom, te će biti pozvani podići svoje dokumente.  

 

 

______________________ 

Koraljka Bezina, prof. 

 Ravnatelj 

 

 

 



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

(NN  87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) 

 

GIMNAZIJSKI KOLEGIJ "KRALJICA JELENA" 

s pravom javnosti 

Split 

 

raspisuje 

 

 

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta 

 

 

1.  Nastavnik Latinskog jezika– jedan   izvršitelj/ica,na određeno nepuno radno vrijeme za 8 

sati nastave tjedno. 

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati posebne 

uvjete za nastavnike propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86709.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,94/13, 07/17, 

68/18, 98/19, 64/20.), te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.) 

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta (dokaz o 

stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, presliku domovnice, 

uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis radno-pravnog statusa iz 

baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). 

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

Prijava na natječaj mora biti potpisana. 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati, a podnositelj se neće 

naknadno pozivati na dopunu prijave. 

Rok natječaja je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Gimnazijski kolegij «Kraljica 

Jelena» s pravom javnosti, Split, Nodilova 1. 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Kolegija i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Područna služba Split, u četvrtak  24.kolovoza 2020.g.. 

Sukladno čl. 14. Pravilnika o radu, o rezultatima natječaja, kandidati će biti izvješteni  

e-mailom, te će biti pozvani podići svoje dokumente.  

 

 

______________________ 

Koraljka Bezina, prof. 

 ravnatelj 

 

 


