
OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR 

Dr. Ante Starčevića 24 

Klasa: 112-01/15-01/11 

Ur.broj:2103-66-01-15-1 

Bjelovar, 07.09.2015. 

 

  Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnatelj škole, 07.09.2015. 

godine donosi 

    

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za radna mjesta 

I. 

Raspisuje se natječaj za radna mjesta: 

1. Pomoćnik/ica u nastavi -3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme-do kraja nastavne godine 

2015./16, odnosno 10.06.2016., na nepuno radno vrijeme ( 34 sati tjedno) 

2. Stručni komunikacijski posrednik/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do kraja nastavne 

godine 2015./16, odnosno 10.06.2016., na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno) 

II. 

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

školi. 

Prijavi je potrebno priložiti:  

- životopis ( vlastoručno potpisan),  

- domovnicu,  

- dokaz o završenom stupnju stručne spreme, 

- kandidat za stručno komunikacijskog posrednika/ice treba dostaviti i potvrdu o stečenom znanju 

znakovnog jezika,  

- elektronički zapis o stažu osiguranja sa HZMO-a 

- uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 6 mjeseci-preslike; 

- nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu mora biti dostavljen original dokumenata o 

stručnoj spremi na uvid. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je dostaviti dokaz o istom. 

Potrebna razina obrazovanja: stečena srednja četverogodišnja škola, viša ili visoka sprema. 

Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola. 

Rok prijave je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i 

oglasnim pločama HZZ-a i Obrtničke škole Bjelovar. 

Prijave se šalju na adresu škole: Obrtnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar, s 

naznakom „za natječaj“. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni na jednak način pod jednakim uvjetima. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

         Ravnatelj: 

         Branko Cvetković, dipl.ing. 

 

 

 

 


