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Datum: 07. 02.2017.godine 

 

      Temeljem članka 81. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske  ( Narodne 

Novine 

Županije Posavske broj: 3/04, 4/04 i 8/08 ) i članka 47. točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne 

škole Ruđera Boškovića Donja Mahala,  te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za 

radna mjesta broj 41/17 i  zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-33/17 od 

06.02.2017. godine  Školski odbor Osnovne škole  Ruđera Boškovića  Donja Mahala   

r a s p i s u j e: 

   

J A V N I      N A T J E Č A J 

      za zasnivanje radnog odnosa 

 

I.  Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta: 

 

1. Učitelj hrvatskog jezika, na 22. sata tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2017. 

godine, 

 2.   Domar-ložač na punu normu sati na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine. 

 

 

II. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

a). Opći uvjetti: 

1. da je stariji/a od 18. godina, 

2. da ima odgovarajuću stručnu spremu, 

3. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost , 

4. da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine. 

 

b). Posebni uvjeti: 

Da ima odgovarajuću stručnu spremu za sljedeća radna mjesta kako slijedi: 

 

Radno mjesto 1.: 

Učitelj hrvatskog jezika, VŠS ili VSS/profesor hrvatskoj jezika i 
književnosti,profesor jugoslavenskih jezika i književnost-diplomirao do 1991 
sa temeljnim studijem hrvatskog jezika i književnosti, magistar edukacije 
hrvatskog jezika i književnosti. 

 

Radno mjesto 2.: 

Domar- ložač,SSS, III. i IV.  stupanj prvenstveno: 
elektro,strojarske,bravarske,građevinske i drvoprerađivačke struke ili 



kombinacija pojedinih zanimanja. Najmanje 6. mjeseci rada na poslovima 
rukovanja kotlovskim pećima. 

 III. Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime kandidata,očevo 

ime,prezime,JMB, točnu adresu i kontakt telefon, te dostaviti sljedeće dokaze o 

ispunjavanju uvjeta traženih javniom natječajem:   

- prijavu na javni natječaj ( potpisanu) 

- životopis, 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko diploma  nije stečen u BiH  uz diplomu se 

prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome ) 

- uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS-ove 

osobne iskaznice  ( original ili ovjerena kopija ), 

- rodni list (original ili ovjerena kopija ) 

- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog suda (ne 

starije od 3 mjeseca) 

( original ili ovjerena kopija ), 

 -    liječničko uvjerenje (ne starije od  šest  mjeseci) 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu   za poziciju 1. ( original ili ovjerena kopija ) 

- uvjerenja za rukovanje kotlovskim postrojenjima  za poziciju 2. 

- potvrdu o radnom iskustvu za poziciju 2. 

 

 

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6. mjeseci. 

 

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor 

(intervju) o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem. 

 

Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj 

ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole  Ruđera 

Boškovića Donja Mahala. 

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja. 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. 

Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata. 

 

Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem 

pošte na adresu: OŠ Ruđera Boškovića  Donja Mahala   

ulica Školska broj 33.,  76274  Donja Mahala, sa naznakom „ prijava na javni natječaj„.   

 

Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja. 

Po okončanju natječaja Osnovna Ruđera Boškovića neće vršiti povrat dokumentacije 

kandidatima koji su se prijavili na natječaj. 

 

 

                                                          
                                                                                          Predsjednik Školskog odbora: 

 

 
                                                                                                 JOSO  VINCETIĆ 



 


