ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 75, RIJEKA
KLASA: 102-02/2019-01/03
URBROJ:2170-56-01-19-002
U Rijeci, 24. rujna 2019.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,
152/14., 07/17., 68/18.), Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Šetalište XIII. divizije 75,
51000 Rijeka, koju zastupa ravnatelj Damir Šegota, prof., raspisuje 24. rujna 2019.
NATJEČAJ za radno mjesto
Naziv radnog mjesta:
NASTAVNIK/CA iz predmeta : materijali i procesi oblikovanja, likovna obrada kamena, likovna
obrada metala – na ODREĐENO, PUNO ( ukupno 40 sati tjedno radno vrijeme odnosno 8
sati dnevno radno vrijeme, od kojih je 22 sata nastave tjedno ) RADNO VRIJEME – 1
izvršitelj/ca ( m/ž ) do povratka radnika s neplaćenog dopusta.
Uvjeti: Prema 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, 07/17, 68/18“) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom
obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96, 80/99 „).
Mjesto rada: Rijeka
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati/nje su obvezni priložiti:
- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
- presliku dokaza o državljanstvu ( osobna iskaznica, domovnica ili radna dozvola ukoliko se
radi o strancu ),
- presliku elektroničkog zapisa o radno - pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje - ne starije od dana objave natječaja ;
- presliku 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“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.) - ne starije od šest mjeseci od
objave natječaja.
Ravnatelj je imenovao Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata/nja ( u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo ) po članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za
primijenjenu umjetnost u Rijeci, ( KLASA: 003-05/19-01/02; URBROJ:2170-56-01-19-001 ),

koji je donesen 13. ožujka 2019., a stupio na snagu 21. ožujka 2019., u sastavu: nastavnik,
psiholog i sustručnjak nastavnik.
 Biti će provedeno vrednovanje kandidata putem :
 psihološkog testiranja osobnosti kandidata
 razgovora sa kandidatima
Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata/nja po članku 7. Pravilnika o načinu i
postupku zapošljavanja u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci, ( KLASA: 003-05/19-01/02;
URBROJ:2170-56-01-19-001 ), koji je donesen 13. ožujka 2019., a stupio na snagu 21. ožujka
2019. provodi :




psihološko testiranje osobnosti kandidata
i razgovor sa kandidatima
utvrđuje rang-listu kandidata s obzirom na rezultate provedenog postupka;
donosi svoje pisano obrazloženo mišljenje temeljem cjelokupnih rezultata procjene
kandidata i dostavlja ravnatelju

Razgovor sa kandidatom/njom je obvezan, uz moguće sudjelovanje ravnatelja škole.
Povjerenstvo koje sudjeluje u vrednovanju kandidata /nja Škole za primijenjenu umjetnost u
Rijeci, obavještava kandidate/nje na primjeren način :
 slanjem POZIVA KANDIDATU/NJI ( redovnom poštom - preporučeno sa povratnicom
ili elektonskim slanjem el. pošte, uz naznaku kandidatu/nji da se preuzimanje el.
pošte mora potvrditi Povjerenstvu koje sudjeluje u procjeni kandidata/nja na službeni
e- mail škole: spur.rijeka@gmail.com
Pri vrednovanju kandidata/nje koje je uputio Ured državne uprave Primorsko-goranske
županije, Škola također provodi psihološko testiranje osobnosti kandidata i razgovor s
kandidatima.
Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove na testiranje, na koje je pozvan, odustao od
prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Kandidati/nje potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a prije konačnog
izbora, kandidat/kandidatkinja priložiti će izvornike ili ovjerene preslike na uvid.
Kandidat/nja koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/njom prijavljenim na natječaj.
Prilikom zapošljavanja oba spola ( m/ž ) su u ravnopravnom položaju.
Kandidati/nje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi
pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na
ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/nja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN
121/2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web
stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/oministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825.
Prijavom na natječaj kandidati/nje su suglasni da Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci,
kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u
svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima. U skladu s
odredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18 ) prijavom na natječaj kandidati/nje
daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu
provedbe natječaja za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava na natječaj: 24. rujna 2019. do 2. listopada 2019.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu škole:
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Šetalište XIII. divizije 75, 51000 Rijeka :“
NASTAVNIK/CA iz predmeta : materijali i procesi oblikovanja, likovna obrada kamena,
likovna obrada metala – na ODREĐENO, PUNO ( ukupno 40 sati tjedno radno vrijeme
odnosno 8 sati dnevno radno vrijeme, od kojih je 22 sata nastave tjedno ) RADNO VRIJEME
– 1 izvršitelj/ca ( m/ž ) do povratka radnika s neplaćenog dopusta.
U prijavi na natječaj potrebno je da kandidat/nja navede svoje osobne podatka uz prijavu
( ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt podatke broj telefona/ mobilnog telefona,
adresu elektronske pošte i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/nja prijavljuje ).
Natječajna dokumentacija neće se vratiti kandidatima. O rezultatima natječaja kandidati će
biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.spur.hr u roku od 15 dana od
potpisivanja ugovora s odabranim kandidatom.

Ravnatelj :____________________
/ Damir Šegota, prof. /

Dostaviti:
1. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Rijeci, Bulevar oslobođenja 14, 51000 Rijeka ( og. ploča i mrež. stranice );
2. mrežna stranica i oglasna ploča Škole, Rijeka.

