
  

 

OBRTNIČKA ŠKOLA 

POŽEGA, Osječka  33 

Tel.  034/272-992 

 

Klasa: 602-03/19-01/280 

Urbroj.2177-12-01-19-01 

Požega, 16. rujna  2019.  

 
                                                                                        HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE                                                                                                                                 
                                                                                                PODRUČNI URED U POŽEGI                   
                                                                                                                 OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGA 

                                                                                                                               ZBORNICA 

 

 PREDMET:  Zahtjev za objavu natječaja  

 

Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 

novine, br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12. , 86/12.,152/14.,7/17. i 68/18.) 

ravnateljica Obrtničke škole,  Požega, Osječka 33, Požega, raspisuje 

 

                                                          NATJEČAJ  

 

                                                 za popunu radnih mjesta 

 
 

                                    

1. Nastavnik/ca  predmeta likovne umjetnosti        1- izvršitelj/ica                nepuno radno vrijeme           

                                                                                                                  8 sati nastave tj.,neodređeno 

                                                                                                                                                                   

2. Nastavnik/ca  strukovnih predmete iz              1 – izvršitelj/ica                   puno radno vrijeme    

      sektora graditeljstva                                                                         određeno do 18. 11. 2019. 

 

3.  Nastavnik/ca njemačkog jezika                      1-izvršitelj/ica                    nepuno radno vrijeme 

                                                                                                                      2 sata nastave tj.,neodređeno 

 

4. Nastavnik/ca engleskog jezika                        1- izvršitelj/ica                   puno radno vrijeme 
                                                                                                                         do pov. radnice s roditeljskog 

  

5. Nastavnik/ca engleskog jezika                        1-izvršitelj/ica                      nepuno radno vrijeme 

                                                                                                                      15 sati nastave tj., do povratka 

                                                                                                                       radnice s neplaćenog 

 

6. Nastavnik/ca talijanskog jezika                       1-izvršitelj/ica                    nepuno radno vrijeme 

                                                                                                                      2 sata nastave tj. do povratka 

                                                                                                                      radnice s neplaćenog 

 

7.Stručni suradnik – psiholog                             1-izvršitelj                             puno radno vrijeme 
                                                                                                                      do povratka radnice s roditeljskog  

 

 

 

 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  

Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem 

školstvu(N.N.br.1/96.,80/99.), odnosno osoba koja ispunjava uvjete sukladno članak 14. Zakona o akademskim i 

stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07), Zakonom o strukovnom obrazovanju ( N.N. 

br.30/09,24/10,22/13 i 68/18.) te nastavnim planovima i programima (strukovnim kurikulumom)  

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3-Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji(NN br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. Stavak 1. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: 

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

 

 

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


Uz prijavu za natječaj  potrebno je priložiti: , životopis domovnicu ,dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o 

pedagoško-psihološkoj izobrazbi, elektronički zapis(dokaz o radnom stažu), domovnicu i originalno uvjerenje o 

nekažnjavanju sukladno čl.106.Zakona (ne starije od 6 mjeseci). 

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat je dužan predočiti izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev 

škole. 
             Natjecati se mogu kandidati oba  spola 

  

Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani 

na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja ili razgovora telefonom i/ili e-mailom prema podacima 

navedenim u prijavi na natječaj. 

Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje provjere, pravni i drugi izvori za 

pripremu kandidata radi provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole najmanje pet 

dana prije održavanja provjere. 

 

 

Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelja obrade osobnih podataka može prikupljati, 
koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti 

osobnih podataka. 

                                                                              

Prijave za natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti: Obrtnička škola Požega, Osječka 33, 34 ooo Požega, u 

roku od osam (8) dana od dana objave natječaja s naznakom „ ZA NATJEČAJ“. 

Natječaj je objavljen 16. 09. 2019. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. 

 

Nepravovremene prijave i  nepotpuna dokumentacija  neće se razmatrati a prijavljeni kandidati biti će pismeno 

obaviješteni o izboru u zakonskom roku. 

 
 

                                                                                                      Ravnateljica: 

                                                                                                      Iva Šnajder,dipl.ing. 


