
OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA 

Mitrovićeva 8 

32225 Bobota 

KLASA: 112-04/20-01/2 

URBROJ:2188-86-01-20-01 

U Boboti, 10.03.2020. 

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

87./08.,86./09.,92./10.,105./10.,90./11., 5/12., 16./12., 86/12.,126/12.,94./13., 152./14. 7./17, 68./18, 

98/19.) i članka  4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Bobota, v.d. 

ravnateljica Brankica Maletić, objavljuje 

                                                       N  A  T  J  E  Č  A  J   

                                                      za popunu radnog mjesta 

1. Učitelj-ica  hrvatskog jezika u razrednoj nastavi za rad u Područnim školama Klisa, Pačetin, 

Vera (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu), 1 izvršitelj ne neodređeno puno radno 

vrijeme. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne 

uvjete  prema čl. 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o 

odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19.) i 

poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na 

jeziku i pismu nacionalne manjine (NN br. 51/00). 

Poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i 

diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za 

učitelje  kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena 

visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima. 

 

U prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- Zamolbu 

- Životopis 

- Diploma (preslika) 

- Dokaz o državljanstvu 

- Kopija osobne iskaznice 

- Uvjerenje o nekažnjavanju članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi(ne starije od 6 mjeseci) 

- Elektronički zapis (potvrdu) o podacima upisanim u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariji od 

mjesec dana). 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, OŠ Bobota i otvoren je od  10. ožujka  2020. do 18.ožujka 2020. 

godine. 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje. 

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole. 



Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je uz 

prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 3. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članova njihovih obitelj (Narodne novine broj 121/17., 

98/19.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona , uz dokaz prema uvjetima za radno 

mjesto iz točke 1. 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje 

prava prednosti pri zapošljavanju: 

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

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

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Bobota, Bobota  za prikupljanje, obradu i 

objavljivanje osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za 

potrebe provedbe natječajnog postupka. 

Nepotpuna i nepravodobno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA , BOBOTA, MITROVIĆEVA 8 , 32225 BOBOTA. 

• O rezultatu natječaja kandidati će biti obavješteni putem internetske stranice škole. 

• Natječajnu  dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u tajništvu škole svakog radnog dana od 

8,00 do 12,00 sati. 

 

v.d. Ravnateljica 

Brankica Maletić 

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

