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Na temelju članka 68. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije”,  
br. 12/04 i 12/08 ) i članka 86.Statuta Škole te Pravilnika o stručnoj spemi i pedagoško-psihološkom 
obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, br. 1/12 i 3/12), 
Povjerenstvo s ovlastima školskog odbora Osnovne škole fra Miroslava Džaje u Kupresu,  
r a s p i s u j e 

 

NATJEČAJ 
za izbor  kandidata na  radna mjesta: 

 
1. učitelja hrvatskog jezika - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 
2. učitelja razredne nastave - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine, 
3. učitelja razredne nastave - 2 izvršitelja, na određeno vrijeme do povratka djelatnica s 
    porođajnog bolovanja, 
4. učitelja njemačkog jezika - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme za 16 sati tjedno, 
5. učitelja engleskog jezika - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 
5. učitelja engleskog jezika - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, 
6. učitelja matematike - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme za 12 sati tjedno, 
7. učitelja fizike- 1 izvršitelj na određeno vrijeme za  8 sati tjedno, do kraja nastavne 
    godine, 
8. učitelja likovne kulture - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za  8 sati tjedno, do kraja 
    nastavne godine, 
9. dipl.pedagoga škole - 1 izvršitelj, na neodređeno  vrijeme, 
10. dipl. defektologa – 1 izvršitelj, na  određeno vrijeme, do kraja nastavne godine, 
 
Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa  potrebno je ispuniti uvjete o stručnoj 
spremi  VSŠ, VSS ili završen diplomski sveučilišni studij s najmanje 300 ECTS bodova: 
 
za učitelja hrvatskog jezika 
-učitelj, nastavnik, profesor  hrvatskog jezika i književnosti,  
-učitelj, nastavnik, profesor jugoslovenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine s   
temeljnim studijem  hrvatskosrpskog/srpskohrvatskog jezika i književnosti, 
-magistar hrvatskog jezika i književnosti. 
za učitelja razredne nastave  
-učitelj, nastavnik, profesor razredne nastave, diplomirani učitelj razredne nastave, magistar razredne 
nastave ili magistar primarnog obrazovanja. 
za učitelja njemačkog jezika 
-učitelj, nastavnik, profesor njemačkog jezika i književnosti ili magistar njemačkog jezika i književnosti. 
za učitelja engleskog jezika 
- učitelj, nastavnik, profesor engleskog  jezika i književnosti ili magistar engleskog jezika i književnosti. 
 
 
 
 



za učitelja matematke 
-učitelj, nastavnik, profesor matematike, magistar matematike, dipl.matematičar, dipl. ing. matematike  
ili magistar dipl. ing. matematike s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom 
predmeta.  
za učitelja  fizike 
-učitelj, nastavnik, profesor fizike, magistar fizike, dipl.ing. fizike, ili magistar fizike - dipl. ing. fizike s 
položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta.  
za učitelja likovne kulture 
-učitelj, nastavnik, profesor likovne kulture ili prof. likovnog obrazovanja i odgoja, magistar likovne 
umjetnosti-nastavnički smjer, 
-dipl. slikar, grafičar ili kipar  s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta,  
-akademski slikar, grafičar ili kipar s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom 
predmeta.  
za pedagoga škole 
dipl. pedagog, prof. pedagogije ili magistar pedagogije. 
za defektologa  
-dipl. defektolog-učitelj razredne nastave, 
-prof.defektolog, smjer mentalna retardacija (u nastavi i produženom stručnom postupku), 
-prof. defektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i rehabilitacija. 
 
Za sva radna mjesta  potrebno je imati položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog iskustva. 
Ispunjavanje uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama: 
-o stručnoj spremi  

- diplome o potrebnoj stručnoj spremi, 
- uvjerenja o položenom stručnom ispitu, 
- potvrde o radnom iskustvu u struci. 

-o nekažnjavanju  
-    uvjerenjem nadležne policijske postaje 

-o nevođenju kaznenog postupka 
             -    uvjerenjem nadležnog suda  
 
Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljnje određenog posla 
najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.  
Ukoliko se na natječaj ne jave osobe sa radnim iskustvom u obzir dolaze i vježbenici. 
 
Natječaj  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen putem Radio Kupresa, na 
oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje. 
 
Prijavu s kraćim životopisom i traženim ispravama dostaviti osobno u tajništvo Škole ili poslati poštom 
na adresu: 
Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres 
                   Splitska ulica br.10. 
                   80 320 Kupres 
                s naznakom “za natječaj” 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.  
 
            

        ZA  POVJERENSTVO 
             PREDSJEDNIK 
          Mihaela Mihaljević 

                                 
                                   


