
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

Osnovna škola Braće Radića 

Domaljevac  
 

Broj:408-1/21 

Datum: 04.11.2021. godine         

                       

Na temelju odredbi članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“, 

broj: 12/19), članka 11. i 12. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji 

Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 8/20 i 11/20), članka 47. Statuta Osnovne 

škole Braće Radića Domaljevac, Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

djelatnika Vlade Županije Posavske broj: 01-02-608/21 od 03.11.2021. godine i Odluke Školskog 

odbora broj: 408/21 od 04.11.2021. godine, Školski odbor raspisuje: 

 

J A V N I   N A T J E Č A J  

za popunu upražnjenih radnih mjesta 

 

I. PREDMET NATJEČAJA 

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

 

1. Učitelj fizike i informatike, 50% nastavne norme, do 31.08.2022. godine 

…………………………………………………………………………...jedan izvršitelj 

2. Učitelj matematike i informatike, puna nastavna norma, do 31.08.2022. godine 

……………………………………………………………...…………....jedan izvršitelj 

3. Učitelj engleskog jezika, puna nastavna norma, do 31.08.2022. godine 

………………………………….…………………….………….……... jedan izvršitelj 

4. Učitelj geografije, 8 sati tjedno, do 31.08.2022. godine 

……………………………………………………………...…………....jedan izvršitelj 

5. Učitelj povijesti, 8 sati tjedno, do 31.08.2022. godine 

……………………………………………………………...…………....jedan izvršitelj 

6. Logoped, 50% radnog vremena, do povratka djelatnika s bolovanja, a najdulje do 

31.08.2022. godine ………………………………......………...………..jedan izvršitelj 

7. Učitelj za rad u odjelu s posebnim potrebama, puna nastavna norma, do 31.08.2022. 

godine ……………………………………………………………...……jedan izvršitelj 

8. Asistent u nastavi, puno radno vrijeme do 30.06.2022. godine …….......dva izvršitelja 

 

II. UVJETI 

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

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

(„Narodne novine Županije Posavske“ broj: 12/19), te člankom 2. stavak 1., 2. i 4., točka 1., 



 Osnovna škola Braće Radića Domaljevac, Posavskih branitelja 41, 76233 Domaljevac    
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4., 7., 8., 11., 12., 17., 22. i 26. 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 i 4/18),  

 

III.  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ 

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 

1. Prijava na javni natječaj (potpisana) 

2. Životopis 

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

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

nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome) 

4. Ovjerenu izjavu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta broj 2., 3., 4. i  5.  

6. Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi članak IX.1. ustava BiH 

 

Napomena: Za izabrane kandidate škola će po službenoj dužnosti od nadležnih institucija 

zatražiti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka. 

 

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

odnosu na dan podnošenja prijave. 

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje. 

 

Javni natječaj će biti objavljen  na  službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, 

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

Braće Radića Domaljevac. 

 

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

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

 

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac 

Posavskih branitelja 41, 76233 Domaljevac 

 

                                    sa naznakom: „Za natječaj“ - ne otvarati                

                                                   

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

Po okončanju natječajnog postupka Osnovna škola Braće Radića Domaljevac neće vršiti 

povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj. 

                                                                                                                                                

                                                                                                    Predsjednica Školskog odbora, 

                                                                                                                Katarina Piljić                 
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