BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD MOSTAR

Temeljem članaka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine HNŽ/K, broj: 5/00.,
4/04., 5/04., 1/14., 7/16), te članka 85.,97. i 111. Statuta Treće osnovne škole, Suglasnosti Ministarstva
prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj 05-02-30-2457/20 od 16.12.2020. godine i Odluke Školskog
odbora broj: 05-05-40-101-2/21 od 04.03.2021.godine, raspisuje se:
za radno mjesto:
1.

NATJEČAJ

Računovodstveno - administrativni djelatnik, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na
određeno vrjeme do 15.07.2021.

Opći uvjeti
- da je državljanin/ka BiH;
- da je stariji/ja od 18 godina,
Posebni uvjeti
Pored općih Zakonom propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne
uvjete propisane čl. 81., 82., 83., 84. i 107. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (NN HNŽ broj: 5/00.,
4/04., 5/04., 1/14 i 7/16):
srednja, viša ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera
Napomena: sukladno članku 18. st. 3. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u
HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“, br. 6/18) prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz
članka 1. ovog Zakona.
Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu presliku sljedećih dokumenata:
- prijavu na natječaj
- životopis,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- izvadak iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- potvrda sa Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao,
- uvjerenje o radnom stazu sa MIO/PIO
Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Treća osnovna škola Mostar, Trg hrvatskih velikana b.b., 88 000 Mostar,
s naznakom «Za natječaj».
O točnom datumu, mjestu i vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonom na broj
koji su dužni priložiti u prijavi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji budu primljeni obvezni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o radnoj
sposobnosti.
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

