
III. GIMNAZIJA 

ZAGREB, KUŠLANOVA 52 

KLASA: 112-01/21-10/3 

URBORJ:251-298-21-10/3 

Zagreb, 27. kolovoza 2021. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 

92./10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20.)  u sklopu mjera 

Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik 

u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, III. gimnazija, Zagreb raspisuje: 

                                                                      JAVNI  NATJEČAJ 

                         za prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 

1. Stručni suradnik – psiholog/psihologinja 

na određeno vrijeme (12 mjeseci) puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica 

Uvjeti: 

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, 

- posebni uvjeti prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi  

- Nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih  

 Uz prijavu potrebno je priložiti: 

- životopis 

- dokaz o stručnoj spremi 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za 

zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

ne starije od 1 mjeseca 

- potvrdu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu 

- dokaz da je osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da III. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka te u 

skladu s zakonskim propisima. 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se 

na to pravo i priložiti propisane dokaze te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su uz 

prijavu dostaviti dokaze o tome. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 

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

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

Natječaj je otvoren osam dana po objavi. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 



 Kandidati dostavljaju dokumente na adresu Škole ( III. gimnazija, Zagreb, Kušlanova 52), isključivo 

u preslikama, koje se neće vraćati.  

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i 

potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.  

 

Provjera kandidata provodit će se jednim selekcijskim postupkom – razgovor s kandidatima. 

Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete navedene u javnom natječaju provodit će 

povjerenstvo. 

 

                                                                                                                        Ravnateljica: 

                                                                                                                   Darka Sudarević, dipl. ing. 

 


