
 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

OSNOVNA ŠKOLA,, DR. BORIS ĆORIĆ" 

KREŠEVO 

Ur. broj: 01-229/20. 

Kreševo: 28.08.2020. 

 

Temeljem Odluke  o davanju suglasnosti školi za raspisivanje Natječaja za upražnjena 

radna mjesta Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa SBK/KSB  broj: 

03-30-3/20. od 25.08.2020. god. te odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja za 

popunu slobodnog radnog mjesta u šk. 2020./2021. godini, br: 01-228/20. od  27.08.2020. 

god.,  a sukladno članku 57. Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine KSB/SBK“, 

br. 11/01 i 17/04.),  Ravnatelj OŠ „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo, raspisuje     

 

N A T J E Č A J 

za popunu slobodnog radnog mjesta u školskoj 2020./2021. godini. 

 

1.Učitelj razredne nastave - 4 djelatnika, puna nastavna norma, do povratka djelatnika sa 

bolovanja a najkasnije do  30.06.2021. godine 

2. Učitelj likovne kulture - 1 djelatnik, 8sati norme na određeno do 30.06.2021. 

3. Učitelj glazbene kulture - 1 djelatnik, 8 sati norme na određeno do 30.06.2021. 

4. Učitelj tehničke kulture - 1  djelatnik 8 sati norme   na određeno do 30.06.2021. 

5. Učitelj tjelesne kulture - 1 djelatnik, 16 sati norme na određeno do 30.06.2021. 

6. Administrativni djelatnik - 1 djelatnik, do povratka djelatnice sa porodiljskog 

bolovanja 

 

I. Uz prijavu za  natječaj  treba dostaviti : 

1.Kratak životopis s kontakt telefonom i adresom  

2. Diploma o završenoj stručnoj spremi  VII/1  ili drugi ciklus studija s najmanje   

   300 ECTS bodova ( prosječna ocjena ostvarena tijekom obrazovanja) 

3. Uvjerenje o državljanstvu, 

4. Izvadak iz matične knjige rođenih, 

5.  Uvjerenje o položenoj pedagoškoj skupini predmeta i potvrdu o položenom stručnom  

    ispitu 

6. Izabrani kandidat prije stupanja na posao, treba dostaviti liječničko uvjerenje  

7. Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa će obavijestiti kandidate čija dokumentacija 

    nije potpuna putem EMIS web stranice škole 

8. Obavijest o obvezi testiranja kandidata kao i vrijeme održavanja pismenog ispita i  

    intervjua bit će na EMIS web stranici škole 

9.U školu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz člana 58. Zakona 

   o osnovnom školstvu i članka 72 . Statuta škole 



10. Prednost pri zapošljavanju sukladno članku 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost 

osnovnog školstva u KSB, Zakonu o pravima branitelja i članovima njihovih obitelji uz 

obvezu pozivanja na poseban zakon i dostavu odgovarajućeg dokumenta kojim to 

dokazuje( potvrda, uvjerenje isl.) 

 

Natječaj ostaje otvoren (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.  

Prijava za natječaj, isključivo putem pošte OŠ „Dr. Boris Ćorić“ Kreševo Ul. fra Grge 

Martića 46  71 260 Kreševo. 

 Prijave podnijeti u zatvorenoj kuverti, s naznakom NE OTVARATI - PRIJAVA NA 

JAVNI OGLAS . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

 

      Ravnatelj OŠ "Dr. Boris Ćorić" 

 

          Kreševo 
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