
PROMETNA ŠKOLA U RIJECI 

Jože Vlahovića  10 

 

        PROMETNA ŠKOLA U RIJECI objavljuje 

 

 

      N A T J E Č A J 

 

     za popunu radnih mjesta: 

 

1.  NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA i POVIJESTI - radni odnos na 

određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja, 11 sati 

nastave tjedno iz predmeta Engleski jezik i 10,5 sati nastave tjedno iz predmeta 

Povijest 

 

NAPOMENA: alternativno, NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – radni 

odnos na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno i 

NASTAVNIK/CA POVIJESTI – radni odnos na određeno nepuno radno 

vrijeme, 10,5 sati nastave tjedno 

 

Nastavnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u Školi opisani su člankom 106. stavkom 1. i 2. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Uz potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 

- životopis (kojega je potrebno potpisati) 

- domovnicu ili presliku osobne iskaznice 

- diplomu 

- ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak  

 

Sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji, prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta 

pripada:  

a) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog 

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili 

bez roditeljske skrbi 

b) djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog 

hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

c) hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata 

d) članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog 

rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

e) dragovoljcu iz Domovinskog rata 

f) hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema 

kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske 

g) djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je 

korisnik zajamčene minimalne naknade 



h) djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene 

minimalne naknade 

i) djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog 

sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade 

j) djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici 

naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne 

naknade i 

k) djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog 

sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. 

ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade. 

 

Navedenome se može pristupiti i putem linka: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju članka 13. Zakona o 

ravnopravnosti spolova. 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća. 

Osoba koja bude primljena dužna je dostaviti originalnu dokumentaciju. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja 

kandidati će biti obavješteni pisanim putem, najkasnije 30 dana od okončanja 

natječajnog postupka.  

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Prometne škole u Rijeci, dana 30.12.2020. 

 

Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objave. 

 

Predviđena je provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata (Pravilnik o 

postupku i načinu zapošljavanja u Prometnoj školi). U roku od dva dana po isteku 

roka za prijavu kandidata na mrežnim stranicama Škole www.ss-prometna-ri.skole.hr 

biti će objavljeno područje provjere te izvori za pripremu kandidata, mjesto i vrijeme 

održavanja provjera.  

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Prometna škola u Rijeci može 

prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke isključivo u svrhu provedbe 

Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi 

Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18). 

Potpune i potpisane prijave dostavljati osobno ili putem zemaljske pošte na 

adresu: „Prometna škola, Jože Vlahovića 10, 51000 Rijeka“, s naznakom „Za 

natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

 

Ravnatelj: 

 

 

Branko Luburić, dipl.pol. 
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