
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8  raspisuje  

 

 

NATJEČAJ 

za radno mjesto 

 

  

1. predavač/ica u autoškoli i instruktor/ica vožnje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, 

-  nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno  

-  rad na određeno vrijeme u trajanju: 1 godina 

 

Uvjeti, sukladno članku 203. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

(Narodne novine, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19): 

 - završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, u trajanju od tri 

godine prometnog smjera (cestovnog) te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim 

zakonom, 

 - vozačka dozvola „A“, „B“, „C“ i „CE“ kategorije najmanje tri godine, 

 - valjana dozvola instruktora vožnje „A“, „B“, „C“ i „CE“ kategorije, 

 - dozvola predavača u autoškoli, 

 - položen stručni ispit za predavača Prometnih propisa i sigurnosnih pravila iz stavka 

članka 203. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.  

 

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o 

odgovarajućoj stručnoj spremi, vozačku dozvolu B kategorije, dozvolu instruktora vožnje 

„A“, „B“, „C“ i „CE“ kategorije, uvjerenja o usavršavanju za instruktora vožnje „A“, „B“, 

„C“ i „CE“ kategorije, knjižicu stručne osposobljenosti, elektronički zapis o radno – pravnom 

statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od dana 

raspisivanja natječaja), te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne 

starije od dana raspisivanja natječaja). 

 

Ako nije naznačeno drugačije, dokumentaciju slati u neovjerenom presliku. Nakon 

izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan predočiti izvornike ili 

ovjerene preslike tražene dokumentacije. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju 

prema posebnom zakonu, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim 

uvjetima. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 

novine 121/17), popis dokaza koje mora priložiti može pronaći na poveznici Ministarstva 

hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom do 10. rujna 2019. godine dostaviti na 

adresu: Škola za cestovni promet, Trg J. F. Kennedyja 8, Zagreb u zatvorenoj omotnici s 

naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto predavač/ica u autoškoli i instruktor/ica 

vožnje“. 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese 

pravodobnu i potpunu prijavu, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski 

postupak. 

 

Obavijest i upute kandidatima o područjima provjere i o vremenu i mjestu održavanja 

selekcijskog postupka bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole za cestovni promet 

(http://www.scp.hr/) najmanje pet dana prije dana održavanja. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku, u 

pravilu putem mrežne stranice Škole za cestovni promet (http://www.scp.hr/).      

 

 

Ravnateljica 

 

 

Renata Heljić, dipl. ing. 

 

 

KLASA: 112-07/19-01/20 

URBROJ: 251-96-02/1-19-1 

U Zagrebu, 2. rujna 2019. godine 
 

 

 

 
NAPOMENA: Natječaj traje od 2. rujna 2019. godine do  10. rujna 2019. godine. 

 

http://www.scp.hr/
http://www.scp.hr/

