
 

 

                                                    

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Osnovna škola  Orašje u Orašju 

Broj: 569-1/20 

Datum: 04.11.2020.godine 

 

   Temeljem članka 71. Zakona o Osnovnom školstvu ( „Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 12/19) , 

članka 11. i 12. Kolektivnog ugovora za djelatnost Osnovnog obrazovanja u Ţupaniji Posavskoj ( „ Narodne 

Novine Ţupanije Posavske“   broj: 08/20) te članka 46. točka 4. alineja 8. Statuta Osnovne škole Orašje i 

Pravilnika o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i opisu radnih mjesta i uvjetima za njihovo obavljanje 

Osnovne škole Orašje te odluke o raspisivanju Javnog natječaja za upraţnjena mjesta broj 569/20 od 

04.11.2020.godine i zaključka Vlade Ţupanije Posavske broj: 01-02-508/20 od 22.10.2020.godine Školski 

odbor  Osnovne škole  Orašje    r a s p i s u j e: 

 

J A V N I    N A T J E Č A J 

     za popunu radnih mjesta 

 

I. PREDMET  NATJEČAJA 

 

Raspisuje se javni natječaj za prijem djelatnika na određeno vrijeme, za sljedeća radna mjesta: 

 

                                               

1. Učitelj hrvatskog jezika – puno radno vrijeme, do 31.08.2021.godine …………….......1 izvršitelj 

 

2. Učitelj biologije, pripravnik -  8 sati tjedno, do povratka djelatnika s funkcije, a najduže do 

31.08.2021.godine…………………………………………………………………………. 1 izvršitelj 
 

3. Asistent u nastavi, pripravnik – puno radno vrijeme, do 30.06.2021. godine…………2 izvršitelja 

 

4. Učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja, a najduže      

do 31.08.2021.godine……………………………………………………............................1 izvršitelj 

 

5. Učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme, do 31.08.2021.godine…………………1 izvršitelj 

 

6. Logoped – puno radno vrijeme, do 31.08.2021.godine ………………………………......1 izvršitelj 

 

7. Pedagog – pola radnog vremena, do 31.08.2021.godine…………………………………1 izvršitelj 

 

 

II. UVJETI 

 

 Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 67, 68, 69 i 

70. Zakona o Osnovnom školstvu ( Narodne novine Ţupanije Posavske broj: 12/19)  , te Pravilnika o vrsti 

stručne  spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („ Narodne novine Ţupanije Posavske „ broj: 

4/10, 4/12, 6/13, 10/13, 2/15, 5/15, 4/16, 9/16,8/17 i 4/18) i Pravilnika o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i 

opisu radnih mjesta i uvjetima za njihovo obavljanje Osnovne škole Orašje  

 

 

 

 



 

III. PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ  

 

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 

- prijavu na javni natječaj ( potpisanu) 

- ţivotopis, 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko fakultet nije stečen u BiH ili je diploma u nekoj drugoj 

drţavi uz diplomu se prilaţe i Rješenje nadleţnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju 

diplome ) 

- uvjerenje o drţavljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice                    

( original ili ovjerena kopija ),  

- rodni list (original ili ovjerena kopija ) 

- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadleţnog Ţupanijskog suda (ne starije od 3 mjeseca)   

( original ili ovjerena kopija ), 

- uvjerenje o poloţenom stručnom ispitu za radna mjesta br: 1,4,5,6,7  

- ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH. 

 

IV.   Dokumenti koji se prilaţu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju) o čemu 

će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem. 

 

V. Izabrani kandidati će biti duţni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na 

rad. 

 

VI.   Natječaj će biti objavljen na sluţbenoj Internet stranici Vlade Ţupanije Posavske, oglasnoj ploči Sluţbe 

za zapošljavanje Ţupanije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole  Orašje u Orašju.                                                     

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.  

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. 

Prijava mora sadrţavati adresu i broj telefona kandidata. 

 

VII.  Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traţenih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na 

adresu: Osnovna škola Orašje sa naznakom „ za natječaj „ XI ul. br. 2,  76270 Orašje 

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

Po okončanju natječaja Osnovna škola Orašje neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se 

prijavili na natječaj. 

 

                  

                                                          

                                                                                PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA  
 

                                                                                                     ZORAN  TOPIĆ 


