
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 
92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola 
Brod Moravice, 18.listopada 2016. raspisuje 

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta 

učitelja/ice engleskoga jezika  – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno (kraća 
zamjena za roditeljski dopust – do 23.12.2016.). 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta, uz prijavu priložiti kratak životopis, presliku diplome,  domovnice, 
elektronički zapis o ostvarenom stažu te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). 

Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Brod Moravice, Školska 3, 51312 Brod Moravice, s naznakom 
«za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

Natječaj je otvoren od 18.listopada 2016.g. do 26.listopada 2016.g., a objavljen je na oglasnoj ploči i 
mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole. 

Ravnatelj: 

Duško Zatezalo 

  



Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 
87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 
152/14.) Osnovna škola Brod Moravice, 18.listopada 2016. raspisuje 

N A T J E Č A J 

za popunu radnog mjesta 

kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno. 

Uvjeti: 

prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
srednja stručna sprema – kuhar. 

  

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta, uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

životopis 
presliku uvjerenja o završenoj stručnoj spremi (svjedodžbu) 
presliku domovnice 
potvrdu ili elektronički zapis o ostvarenom stažu osiguranja kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje 
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje 
radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 
mjeseci). 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Brod Moravice, Školska 3, 
51312 Brod Moravice, s naznakom «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

Natječaj je otvoren od 18.listopada 2016.g. do 26.listopada 2016.g., a objavljen je na oglasnoj ploči i 
mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole. 

 Ravnatelj: 

 Duško Zatezalo 

 

  



OSNOVNA ŠKOLA BROD MORAVICE, ŠKOLSKA 3, 51312 BROD MORAVICE 

  

OBAVIJEST 
O PONIŠTENJU NATJEČAJA 

  

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA KUHARA/ICE, KOJI JE OBJAVLJEN DANA 18.LISTOPADA 2016. 
GODINE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNIM STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE TE 
NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNIM STRANICAMA ŠKOLE SE PONIŠTAVA. 

Obavijest o poništenju Natječaja objavljena je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole dana 25.listopada 2016. godine. 

Ravnatelj: 

Duško Zatezalo 

Brod Moravice, 25.10.2016. 

 

 


