
13.08.2018. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 

07/17.)  te članka 7. i članka 11. Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Preradovića, 

ravnatelj škole raspisuje 

NATJEČAJ 

za radno mjesto domara ložača 

–  1 izvršitelj/ica, puno neodređeno radno vrijeme 

Opći i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (članak 106.), člankom 20. Zakona o energiji (NN 120/12., 14/14., 95/15., 102/15.) 

i   Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i 

uređajima (NN 88/14. i  20/2015). 

Zamolbi priložiti: 

1. životopis, 

2. preslika svjedodžbe srednje škole tehničke struke, 

3. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog 

grijanja 

4. preslika domovnice odnosno dokaza o državljanstvu, 

5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke iz 

članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije 

od 8 dana). 

6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj 

dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku 

stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne 

informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju, potražiti na slijedećoj 

poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%2

0ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Kandidati koji sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod 

jednakim uvjetima dužni su se u prijavi pozvati na tu prednost te je u potpunosti 

dokazati kako je istima utvrđeno. 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. 
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Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole Petra Preradovića, 

Zagreb u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. 

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA 

ZAPOLJSKA 32 

10 000 ZAGREB 

 


