
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  

SREDNJA ŠKOLA HVAR 

          H V A R 

Klasa: 112-01/18-01/01 

Urbroj: 2128-30-18-01/02 

Hvar,  22. listopad 2018.g 

 

                                Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„NN“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,, 86/12., 94/13., 152/14 , 07/17 ) , Srednja 

škola Hvar raspisuje 

 

Natječaj za radna mjesta 

 

1. Nastavnik / ica   predmeta                                                                                             

Biologije, biologije i ekologije, čovjek zdravlje i ekologija, biologija s higijenom i 

ekologijom                                       
   1 izvršitelj na 13 n/s  i pripadajuća količina radnog vremena, na određeno radno vrijeme,   

zamjena za bolovanje. 

       Uvjeti : Opći i posebni uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

      Srednjoj školi ( čl.107 .), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom  

obrazovanju nastavnika . 

 

1. Nastavnik / ica   predmeta                                                                                             

fizike 

 

    1 izvršitelj na 13 n/s  i pripadajuća količina radnog vremena, na neodređeno radno vrijeme. 

  Uvjeti : Opći i posebni uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

Srednjoj školi ( čl.107 .), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom  obrazovanju   

nastavnika . 

 

1. Nastavnik /ica predmeta  

psihologije, poslovne psihologije s komunikacijom, stručni suradnik i nastavnik 

  1 izvršitelj na 11 n/s  i pripadajuća količina radnog vremena, na određeno radno vrijeme, zamjena. 

  Uvjeti : Opći i posebni uvjeti  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

Srednjoj školi ( čl.107 .), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom  obrazovanju   

nastavnika. 

 

1. Nastavnik/ica predmeta 

Kuharstva, majstor kuhar 

1 izvršitelj na 4/28 i pripadajuća količina radnog vremena, na određeno radno vrijeme, zamjena za 

bolovanje. 

 Uvjeti: Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i Srednjoj školi 

(čl. 107.), Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika. 

 

1. Nastavnik/ica predmeta 

Kuharstva, majstor kuhar 

1 izvršitelj na 25/25 i pripadajuća količina radnog vremena, na određeno radno vrijeme, zamjena za 

bolovanje. 

 Uvjeti: Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i Srednjoj školi 

(čl. 107.), Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika. 

 

 

 

 

 



Uz prijavu na natječaj  kandidati trebaju dostaviti : 

 

-   Životopis 

-   Preslik dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja 

-   Neovjereni preslik domovnice 

-   Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak , (članak 106. ZOOOSŠ)                                                                

ne stariji od 6 mjeseci 

-    Neovjeren preslik potvrde o radnom stažu HZMO 

 

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno 

priložiti dokaze o istom. 

Kandidat koji se kod prijave na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s 

člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. 

br.121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i 

dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  Kandidat koji bude izabran u natječajnom 

postupku dostavit će izvornike dokumenata ili ovjerene dokumente. 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Škole i Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje. Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu: Srednja škola Hvar, 

Kroz Burak 81, 21450 Hvar, sa naznakom „za natječaj“ 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            Ravnatelj 

           __________________ 

                                                                                                                        Saša Paduan ,prof.   

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

