
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA 

GRADITELJSKA ŠKOLA 

ZAGREB, Av. Većeslava Holjevca 13 

 

KLASA: 112-01/21-01/01 

URBROJ: 251-279-02-21-5 

Zagreb, 16. rujna 2021. 

 

Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13, na temelju članka 107. 

Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10, 105/10-ispr.,  

90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12.-proč. tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19. i 64/20.) raspisuje 

 

N A T J E Č A J 
za radno mjesto 

 

1. Domara (m/ž) 

1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno 

 

Uvjeti za radno mjesto  

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati: 

- Opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu  

- Posebne uvjete propisane u članku 105. i 106.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10, 105/10-ispr. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- 

pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,  7/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) te imati srednju školu tehničke 

struke, uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim 

uvjetima rada i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja prema posebnim 

propisima. 

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:  

- životopis,  

- dokaz o stručnoj spremi  

- domovnicu, 

- rodni list,  

- potvrdu  o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji HZZMIO,   

- uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni   

postupak za neko od djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (ne stariji od dana raspisivanja natječaja)  

  

 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na 

natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta ili nadležne ustanove o priznavanju potpune 

istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i 

diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznvavanju inozemnih 

obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o 

regularnim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15.) rješenje 

Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa 

regularnoj 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  dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje 

se poziva. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13. 152/14., 39/18. i 



32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje 

o utvrđenom invaliditetu na temelju kojeg se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s 

invaliditetom te dokaz iz kojeg  je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg 

poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).  

 

Kandidat koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom 102. Zakona o 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19. i 

84/21.) uz prijavu  na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i 

dokaze propisane  članka 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskihm braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POP

IS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0

LJAVANJU.pdf 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, koje se neće vraćati zemaljskom poštom, a prije izbora 

kandidat će predočiti izvornike isprava. 

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo  javiti osobe oba spola. 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Nepotpune, nepravodobne i prijave dostavljene elektroničkom poštom  neće se razmatrati. 

 

       Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama   

       Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. 

 

       Po isteku roka za prijavu na natječaj temeljem članka 7. Pravilnika o načinu i postupku   

       zapošljavanja u Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi provest će se selekcijski postupak s  

       kandidatima koji može obuhvaćati:  

 

-  Praktičnu provjeru sposobnosti, motivacije i vještina 

-       Razgovor s kandidatima  

 

O terminu provođenja selekcijskog postupka kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem 

mrežne stranice Škole ili elektronske pošte ili osobno telefonski. 

 

Smatrat će se da je kandidat koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka na koje je 

pozvan odustao od prijave te se njegova prijava neće uzeti u obzir u daljnjem postupku.   

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom na 

adresu:  Obrtnička i industrijska graditeljska škola,  Av. Većeslava Holjevca 13, Zagreb (10 

020) „za natječaj za radno mjesto-domara“. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će  biti obaviješteni putem mrežne stranice Obrtničke i  

industrijske graditeljske škole: www.oigs.hr te se neće pojedinačno obavještavati pisanim putem. 

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Obrtnička i industrijska graditeljska škola kao voditelj  

zbirke podataka pože prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe  

natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima. 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 22. rujna 2021. godine  i traje do  30. rujna 2021. godine. 
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