
Na temelju odluke Školskog odbora  i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti kulture 

i športa broj: 05-02-30-1912-2/21 od 28. 12. 2021. 

Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar raspisuje: 

 Natječaj 

  za prijam radnika 

 

neodređeno radno vrijeme  

 

1. nastavnik predmeta Matematika 1 izvršitelj (puna norma) 

2. nastavnik predmeta Hrvatski jezik 1 izvršitelj (16 sati tjedno) 

3. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura odjeli učenika sa posebnim 

potrebama 1 izvršitelj (8 sati tjedno) 

4. spremačica 1 izvršitelj puno radno vrijeme (8 sati tjedno) 

 

određeno radno vrijeme zamjena radnice na porodiljnom dopustu i neplaćenom         

dopustu a najduže do 30.6. 2022. 

 

5. nastavnik kuharsko-slastičarske skupine predmeta 1 izvršitelj (26 sati tjedno) 

6. nastavnik ekonomske skupine predmeta 1izvršitelj (20 sati ) tjedno 

7. pedagog 1 izvršitelj puno radno vrijeme  

 

određeno radno vrijeme do 30.6. 2022. 

1. nastavnik predmeta Fizika 1 izvršitelj (2 sata tjedno) 

2. nastavnik predmeta Vjeronauk 1 izvršitelj odjeli učenika sa posebnim potrebama 

(3 sata tjedno) 

3. nastavnik predmeta Povijest 1 izvršitelj (10 sati tjedno) 

4. nastavnik predmeta Biologija 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 

5. nastavnik pedmeta Biologija 1 izvršitelj (5 sati tjedno) 

6. nastavnik predmeta Kemija 1 izvršitelj (19 sati tjedno) 

7. nastavnik pedmeta Kemija1 izvršitelj (8 sati tjedno) 

8. nastavnik predmeta Poznavanje robe i prehrane (6 sati tjedno) 

9. nastavnik predmeta Matematika 1 izvršitelj (7 sati tjedno) 

10. nastavnik predmeta Racunalstvo 1 izvršitelj (8 sati tjedno) 

11. nastavnik predmeta Daktilografije 1 izvršitelj (4 sata tjedno) 

12. nastavnik ekonomske skupine predmeta1 izvršitelj (2 sata tjedno) 

13. nastavnik predmeta Engleski jezik1 izvršitelj 9 sati tjedno 

14. nastavnik kuharsko-slastičarske skupine predmeta 1 izvršitelja (26 sati tjedno) 

15. vozač učenika sa posebnim potrebama 1izvršitelj (puno radno vrijeme) 

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja u skladu sa Zakonom, 

Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju odgoju u HNŽ-u,  imaju  položenu dopunsku 

skupinu predmeta (pedagoško-andragoški ispit). 

 

Uz prijavu dostaviti:  potvrdu o završenom školovanju / diplomu, kratak životopis, izvod iz 

matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju, liječničko 

uvjerenje izabrani kandidat prije zaključenja ugovora o radu, potvrdu o radnom stažu, potvrdu 

o duljini čekanja na posao, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikati zvanja mentor i 

savjetnik, certfikat o profesionalnom napredovanju, potvrdu o prosjeku ocjena tijekom 

studiranja akreditirane visokoškolske ustanove. 

 



Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave. 

Prednost pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati iz čl. 1. Zakona o 

dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. 

 

Mjesto održavanja pismenog ispita je Srednja turističko-ugostiteljska škola u Mostaru nakon 

zaključenja natječaja 1.veljače 2022. u 10 sati u skladu sa epidemiološkim mjerama 

Mjesto održavanja intervjua je Srednja turističko-ugostiteljska škola u Mostaru 2. veljače 

2022. u 10 sati.  

 

Pismeni ispit i intervju su eliminatorni, kandidati se neće posebno pozivati. 

 

Sve prijave dostaviti na adresu Škole: Srednja turističko-ugostiteljska škola, Ulica Stjepana 

Radića 3, - Mostar. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


