
                       Bosna i Hercegovina 

              Federacija Bosne i Hercegovine 

                        Županija Posavska 

OSNOVNA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA  

                    DONJA MAHALA 

                   -ŠKOLSKI ODBOR-      

Broj: 06/19 

Tolisa, 21.01.2019. godine 

 

          Na temelju odredbi članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine 

Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13, 10/16), i  članka 47. Statuta Osnovne 

škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, Odluke Školskog odbora broj: 05/19 od 18.01.2019. i 

Zaključka o davanju suglasnosti Vlade Županije Posavske broj:  01-02-502/18 od 20.11.2018. 

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 popunu upražnjenog radnog mjesta 

 

 

I. PREDMET NATJEČAJA 

          Raspisuje se Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme na 

sljedeće upražnjeno radno mjesto:   

 

            -asistent u nastavi – puno radno vrijeme, do  31.08.2019. godine ................. 1 izvršitelj 

 

II. UVJETI 

          Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i uvjete koji su 

utvrđeni člankom 67., 68., 69., 70. i 71. Zakona o osnovnom školstvu Županije Posavske 

(„Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13, 10/16) i člankom 2. 

stavak 1., 2. i 4., točka 1., 5., 7., i 21. Pravilnika o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih 

suradnika u osnovnoj  školi („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/10, 4/12, 6/13, 

10/13, 2/15, 5/15, 4/16, 9/16, 8/17, 4/18). 

  

III. PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ 

          Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. Prijava na javni natječaj (potpisana)  

2. Životopis 

3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju 

(kandidati koji su stekli diplomu u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o 

nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome)  

4. Izvod iz matične knjige rođenih  

5. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove osobne iskaznice  

6. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka  

7. Izjava da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH 

 

          Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) 

mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave osim uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka, 

ne starije od tri (3) mjeseca.  

                                                                        

          Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje. 



                                                                             

          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 prijava po natječaju je petnaest (15) dana od dana objavljivanja. 

          Prijave na natječaj dostaviti osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu: 

 

Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala 

ulica Školska 33, 76274 Donja Mahala 

 

s naznakom: „Za javni natječaj“ - ne otvarati. 

  

                                                                             

           Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

 

 

                                                                                                  Predsjednik Školskog odbora:                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Joso Vincetić 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


