
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OSNOVNA ŠKOLA ILAČA-BANOVCI, ILAČA 
ILAČA,VLADIMIRA NAZORA 24d 
TELEFON ŠKOLE: 032/521-994,  521-039 
Ilača,10.listopada 2018. godine 
  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi (Narodne novine broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 
86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/2017., 68/18.) Osnovna škola Ilača-Banovci, Ilača, 
Vladimira Nazora 24d, 10.listopada 2018. godine raspisuje 

  
  

N A T J E Č A J 
za radna mjesta 

  
  
  
1)       Učitelja prirode i biologije, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati 
         tjedno u područnoj školi Banovci, u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 
         – jedan izvršitelj (m/ž) 
2)      Učitelja matematike i fizike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 36 sati 
tjedno 
         u područnoj školi Banovci, u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 
        – jedan izvršitelj (m/ž) 
3)      Učitelja geografije, na određeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno u PŠ 
Banovci, 
         u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 

-          jedan izvršitelj (m/ž) 

4)     Učitelja srpskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno u PŠ 
Banovci, 
        u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i u PŠ Vinkovački Banovci 

-          jedan izvršitelj (m/ž) 

5)    Učitelja kemije, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno u PŠ 
Banovci, 
            u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 

-          jedan izvršitelj (m/ž) 

  

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o 
radu, kandidat/kandidatkinja za učitelja mora ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,a za radna mjesta u PŠ Banovci uz 
obvezno poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma 
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti: 

         Životopis 

         Presliku domovnice 

         Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) 

         Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) 
  
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u 

prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune 



istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školaskih 

svjedodžbi i diploma (Narodne novine broj 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske 

kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija 

(Narodne novine broj: 158/03.,198/03.,138/06 i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o 

reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnik kvalifikacija (Narodne 

novine broj 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne 

stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 
  

  

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 dokaz o pravu 
na koje se poziva. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 
102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
(Narodne novine 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju 
traženih uvjeta , priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1 Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji 
su  objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavan
je/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%
C5%A0LJAVANJU.pdf 
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor provest će se provjera znanja iz srpskog jezika i 
ćiriličnog pisma. 

  
Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave 

natječaja,  poštom na adresu: Osnovna škola Ilača - Banovci, Ilača, Vladimira 
Nazora 24 D, s naznakom “za natječaj“ 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.Natječajna dokumentacija 
neće se vraćati kandidatima. 
Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici Škole. 
  

  

                                                                                                                    Ravnatelj: 
Josip Gelemanović 

  
 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

