
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO  

Školska ulica 14, TOPUSKO  

 

KLASA:  112-07/14-01/19 

URBROJ: 2176-62-14-21 

 

Topusko, 15. 04. 2014.godine 

  

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

novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) Srednja škola 

Topusko raspisuje  

N A T J E Č A J 

za popunjavanje radnog mjesta 

 

1. stručni učitelj za vođenje i organizaciju slastičarne -1nastavni sat tjedno, 

neodređeno radno vrijeme, 

2. stručni učitelj za vođenje i organizaciju kuhinje – 1 nastavni  sat tjedno, 

neodređeno radno vrijeme, 

3. stručni učitelj za vođenje i organizaciju restorana – 1 nastavni sat tjedno, 

neodređeno radno vrijeme, 

4. stručni učitelj ugostiteljskog posluživanja – 9 nastavnih  sati tjedno, određeno 

radno vrijeme, 

5. voditelj praktične nastave za turističko-hotelijerske komercijaliste – 7 nastavnih 

sati tjedno, neodređeno vrijeme, 

6. voditelj praktične nastave za kuhare – 3,5 nastavnih sati tjedno, neodređeno 

vrijeme, 

7. voditelj praktične nastave za konobare –3,5  nastavnih sati tjedno, neodređeno 

vrijeme, 

8. voditelj praktične nastave za slastičare – 3,5 nastavnih sati tjedno, neodređeno 

vrijeme, 

9. stručni učitelj medicinskih predmeta (doktor medicine) – 15 nastavnih sati tjedno, 

neodređeno radno vrijeme, 

10. stručni učitelj medicinskih predmeta (viši fizioterapeut) –  puno radno vrijeme, 

neodređeno radno vrijeme, 

11. nastavnik poslovnog dopisivanja – 1 nastavni sat tjedno, neodređeno radno 

vrijeme, 

12. stručni učitelj poznavanja robe i prehrane – 1 nastavni sat tjedno, neodređeno 

radno vrijeme, 

13. stručni učitelj kuharstva, 10 nastavnih sati tjedno, određeno radno vrijeme, 

14. nastavnik fizike – 4 nastavna sata tjedno, neodređeno radno vrijeme, 

15. nastavnik elektronike – 2 nastavna sata tjedno, neodređeno radno vrijeme, 

16. nastavnik engleskog jezika – 3 nastavna sata tjedno, određeno radno vrijeme, 

17. nastavnik geografije – 6 nastavnih sati tjedno, određeno radno vrijeme – do 

povratka djelatnice na radno mjesto nastavnice povijesti i geografije, 

18. nastavnik ekonomskih predmeta, puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme – 

do povratka djelatnice koja je na rodiljnom dopustu, 

19. nastavnika hrvatskog jezika, 5 nastavnih sati tjedno, određeno radno vrijeme - 

zamjena za rodiljni dopust. 

 



 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 

br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) i Pravilniku o stručnoj 

spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne 

novine“ br. 1/96. i 80/99.)  

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:  

1. životopis  

2. dokaz o stručnoj spremi  

3. domovnicu  

4. rodni list  

5. potvrda o zaposlenju i stažu u matičnoj evidenciji HZMO (ERPS)  

6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)  

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

Rok za primanje prijava: osam dana od dana objave natječaja.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO, 

Školska ulica 14, Topusko s naznakom „Za natječaj“.  

 

Ravnateljica  

Željka Gajdek, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


