
REPUBLIKA HRVATSKA  

POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA  

OSNOVNA ŠKOLA «DOBRIŠA CESARIĆ» POŽEGA 

KLASA:112-01/17-01/04 

URBRO:2177-11-01-17-01 

Požega, 21. kolovoza 2017.            

Na osnovi članka  105. i  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., 94/13., 152/14, 07/17) ravnateljica Osnovne 

škole  «Dobriša Cesarić» Požega,  raspisuje  

 

NATJEČAJ 

ZA SLOBODNA  RADNA MJESTA 

 

1. učitelja/ice engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno 

vrijeme za rad u matičnoj i područnoj školi do povratka zaposlenice s roditeljskog 

dopusta 

2. učitelji/ica u produženom boravku – jedan (1) izvršitelj/ica na puno određeno radno 

vrijeme do 30. lipnja 2018. , za rad u matičnoj školi 

3. stručni suradnik/ica defektolog/socijalni pedagog  - jedan (1) izvršitelj/ica na puno 

određeno radno vrijeme , do povratka zaposlenice sa roditeljskog dopusta, za rad u 

matičnoj i područnoj školi 

4. domar/ica- ložač /ica – jedan (1) izvršitelj/ica na puno neodređeno radno vrijeme , za 

rad u matičnoj i područnoj školi  

 

UVJETI:  

UTVRĐENI  ČLANKOM 105. ZAKONA O ODGOJU  I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I 

SREDNJOJ ŠKOLI , ZAKONOM  O RADU TE  PRAVILNIKOM O STRUČNOJ SPREMI  I 

PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U 

OSNOVNOM ŠKOLSTVU.  

ZA RADNO MJESTO POD TOČKOM 4.) OPĆI UVJET: ZAVRŠENA SREDNJA ŠKOLA 

TEHNIČKE VRSTE ,POSEBNI UVJET UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA LOŽAČA 

CENTRALNOG GRIJANJA    
       Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:  

- životopis 

- rodni list 

- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme / ispunjavanje uvjeta iz natječaja 

- potvrda / uvjerenje o nekažnjavanju  u skladu s člankom 106. 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.,86/12.94/13,152/14, 07/17)  ne starije od 6 mjeseci  

Traženi dokumenti mogu se dostaviti i u preslici. 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja, a natječaj je objavljen 21. KOLOVOZA  

2017. godine.  

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti 

osobe oba spola. 

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 dokaz o pravu na koje se poziva. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj omotnici dostavite na adresu: 

OŠ «Dobriša Cesarić», Slavonska 8, 34 000 Požega s naznakom „ZA NATJEČAJ“ 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati . 

         Ravnateljica škole:              

                                                                                             ____________________ 

                                                                                              Zvjezdana Krip, prof.  



 

 

 


