
Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) 
ravnatelj Osnovne škole Drenje, Drenje, objavljuje 
 
     N A T J E Č A J 
         za popunu radnog mjesta 
 

1. UČITELJA/UČITELJICE ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj na neodređeno, 
nepuno radno vrijeme - 21 sat tjedno za rad za rad u područnim odjelima 

2. KUHAR/ICA, 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno. 
 

UVJETI  
-za radno mjesto pod 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. ,16/12., 
86/12., 94/13. i 152/14.). 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i 
posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća 
vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi. 
-za radno mjesto pod 2. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno 
općim propisima o radu potrebna je i završena srednja ugostiteljska škola smjer 
kuhar. 
 

      ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom 
zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o 
ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te dokaz o načinu prestanka radnog 
odnosa kod posljednjeg poslodavca. 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 
životopis, domovnicu, diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za 
neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i potvrdu o evidentiranom radnom stažu, 
ako ga kandidat ima.  
Isprave se prilažu u presliku. 
Pisane  prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na 
adresu: 
Osnovna škola Drenje, Lj. Gaja 28, 31418 Drenje 
   
                  Ravnatelj: 
 
        Darko Čota, dipl.ing. 

       OSNOVNA ŠKOLA DRENJE, DRENJE   
 KLASA:112-01/15-01/06 
 URBROJ:2121-18-01-15-1 
 Drenje, 14. prosinca 2015. 
 



    Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Drenje, 
Drenje  i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. 
prosinca 2015. i traje do 22. prosinca 2015. godine. 
 


