
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ŽIŽIĆ“ 

Vukovarska 24, 21 310 Omiš 

tel: 021/509-900 

 

Kl: 602-07/17-05/99-55 
Ur.broj: 2155-03-17-01/05 

Omiš, 3.8.2017. godine. 

U skladu sa čl. 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) dana 3. kolovoza 

2017. godine na oglasnoj ploči Učilišta, mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Žižić 

te u biltenu i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljujemo: 

 

NATJEČAJ  ZA  RADNA  MJESTA 

 

 
1. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica 

Uvjeti: tehničar za elektrostrojarstvo - SSS 
           elektromehaničar - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 

 
2. Nastavnik/ca praktičnog rada - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV antikorozist/kinja - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

3. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV brodobravar/ka - SSS 
             Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 

 
4. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV brodocijevar/ka - SSS 
Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

5. Nastavnik/ca praktičnog rada - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV keramičar, V stupanj ili majstorski ispit - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

6. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV  mehaničar građevinskim strojevima - SSS                      
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

7. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV MIG MAG zavarivač - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

8. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV plinozavarivač - SSS                       
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

9. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ILI KV REL zavarivač - SSS                       
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 



10. Nastavnik/ca praktičnog rada - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima - SSS                       
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 

 
11. Nastavnik/ca praktičnog rada - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: mehaničar pogonskih i kompresorskih uređaja - SSS 
           industrijski mehaničar - SSS 
Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 

 
12. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: dipl. ing. šumarstva / mag. ing. šumarstva - VSS  
           šumarski tehničar - SSS  
           rukovatelj motornom pilom s 2 godine iskustva - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

13. Nastavnik/ca zaštite na radu - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: dipl. ing. strojarstva s licencom zaštite na radu - VSS           
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

14. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV rukovatelj građevinskih strojeva - SSS                       
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

15. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: majstor – skelar (V stupanj) - SSS                        
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

16. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: majstor – soboslikar – ličilac (V stupanj) - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 

 
17. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: tesar ili majstor tesar - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

18. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV TIG zavarivač - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

19. Nastavnik/ca praktične nastave - 1 izvršitelj/ica  

Uvjeti: VKV ili KV krovopokrivač, V stupanj ili majstor krovopokrivač - SSS 
 Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 

 
20.  Administrativni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica 

  Uvjeti: dipl. oec. - VSS 
  Vrsta zaposlenja: ugovor o radu 

 

21. Nastavnik/ca latinskog jezika  - 2 izvršitelja/ice  

              Uvjeti: prof. latinskoga jezika - VSS 

             Vrsta zaposlenja: ugovor o djelu uz mogućnost sklapanja ugovora o radu 
 

22. Nastavnik/ca strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica 
 Uvjeti: dipl.ing.strojarstva - VSS 
  Vrsta zaposlenja: ugovor o radu 
 
 



Kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete 

za nastavnike propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12,16/12,86/12,126/12,94/13), Pravilnika o 

stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 

br. 1/96. i 80/99) i Kadrovske uvjete predviđene Nastavnim planom i programom rada. 

 

Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (dokaz o 

stručnoj spremi, presliku domovnice). O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u 

zakonskom roku. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.  

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti isključivo 

mailom: pou.zizic@gmail.com 

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.                                                                                         

mailto:pou.zizic@gmail.com

