
OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA
VRLIKA, Trg Dr. Franje Tuđmana 6

r a s p i s u j e

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

1.  Stručni suradnik/ica-pedagog/inja– 1 izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme od ukupno 
(dvadeset) 20 sati tjedno, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:     prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) i Pravilniku o 
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96.
i 80/99., Zakon o radu (NN 93/14). i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u 
javnim službama (NN 141/12, 150/13, 151/13).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i 
uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:

            Osnovna škola Milana Begovića, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 21236 Vrlika s naznakom „Za natječaj“. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu prijavu sa 
svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

             Rok prijave na natječaj od 29. prosinca 2017. do 05. siječnja 2018. godine.

             Klasa: 602-11/17-01/74
Urbroj: 2175-15-01-17-01
Vrlika, 28. prosinca 2017. god.

                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                        Mirjana Vodanović Mandarić, prof.
                                                                               
                                                                                                                                                          



                                        OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA
VRLIKA, Trg Dr. Franje Tuđmana 6

r a s p i s u j e

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Učitelj/ica matematike– 1 izvršitelj/ica –neodređeno puno radno vrijeme od ukupno (četrdeset) 40 
sati tjedno, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:     prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) i Pravilniku o 
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96.
i 80/99., Zakon o radu (NN 93/14). i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u 
javnim službama (NN 141/12, 150/13, 151/13).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i 
uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:

            Osnovna škola Milana Begovića, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 21236 Vrlika s naznakom „Za natječaj“. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu prijavu sa 
svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

             Rok prijave na natječaj od 29. prosinca 2017. do 05. siječnja 2018. godine.

             
               Klasa: 602-11/17-01/75

Urbroj: 2175-15-01-17-01
Vrlika, 28. prosinca 2017. god.

                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                        Mirjana Vodanović Mandarić, prof.
                                                                                                          



                                          OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA
VRLIKA, Trg Dr. Franje Tuđmana 6

r a s p i s u j e

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Učitelj/ica tehničke kulture– 1 izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme od ukupno 
(trinaest) 13 sati tjedno, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:     prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) i Pravilniku o 
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96.
i 80/99., Zakon o radu (NN 93/14). i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u 
javnim službama (NN 141/12, 150/13, 151/13).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i 
uvjerenje o nekažnjavanju  za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:

            Osnovna škola Milana Begovića, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 21236 Vrlika s naznakom „Za natječaj“. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu prijavu sa 
svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

             Rok prijave na natječaj od 29. prosinca 2017. do 05. siječnja 2018. godine.

             
               Klasa: 602-11/17-01/76

Urbroj: 2175-15-01-17-01
Vrlika, 28. prosinca 2017. god.

                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                        Mirjana Vodanović Mandarić, prof.
                                                                                                        



                                       OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA
VRLIKA, Trg Dr. Franje Tuđmana 6

r a s p i s u j e

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Učitelj/ica informatike– 1 izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme od ukupno (šesnaest) 
16 sati tjedno, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:     prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) i Pravilniku o 
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96.
i 80/99., Zakon o radu (NN 93/14). i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u 
javnim službama (NN 141/12, 150/13, 151/13).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i 
uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:

            Osnovna škola Milana Begovića, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 21236 Vrlika s naznakom „Za natječaj“. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu prijavu sa 
svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

             Rok prijave na natječaj od 29. prosinca 2017. do 05. siječnja 2018. godine.

             
               Klasa: 602-11/17-01/77  

Urbroj: 2175-15-01-17-01
Vrlika, 28. prosinca 2017. god.

                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                        Mirjana Vodanović Mandarić, prof.
                                                                                                          



OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA
VRLIKA, Trg Dr. Franje Tuđmana 6

r a s p i s u j e
NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Domar-ložač (m/ž)– 1 izvršitelj/ica –određeno puno radno vrijeme od ukupno (četrdeset) 40 sati 
tjedno, uz probni rad od dva (2) mjeseca do povratka djelatnika na rad.

Uvjeti:     prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(N.N. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) i Pravilniku o 
stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima 
(N.N.70/10. i 50/11.), Zakon o radu (NN 93/14). i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i 
namještenike u javnim službama (NN 141/12, 150/13, 151/13).

 Završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničke struke i osposobljenost za rukovanje strojarskim          
kotlovodnim postrojenjem ili centralnim grijanjem.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o završenoj srednjoj školi tehničke 
struke, uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, domovnicu i uvjerenje o 
nekažnjavanju za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
ne starije od 6 mjeseci. 

Posebni uvjeti: uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim 
uvjetima rada-utvrdit će se prije sklapanja Ugovora o radu.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:

            Osnovna škola Milana Begovića, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 21236 Vrlika s naznakom „Za natječaj“. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu prijavu sa 
svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

             Rok prijave na natječaj od 29. prosinca 2017. do 05. siječnja 2018. godine.

             Klasa: 602-11/17-01/73
Urbroj: 2175-15-01-17-01
Vrlika, 28. prosinca 2017. god.

                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                        Mirjana Vodanović Mandarić, prof.
                                                                               


