
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA  

OSIJEK, Matije Gupca 61 

 

KLASA: 112-02/22-03/06 

URBROJ: 2158-48-01-2022-1 

Osijek, 05. listopada 2022. 

 

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 

152/14., 7/17., 68/18., 98/19., i 64/20), Pravilnika o zapošljavanju Ugostiteljsko-turističke škole, 

Osijek, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog 

fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – UP.02.2.2.17.0024 – „Inklutour“ Poboljšanje 

pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II, korisnika Pučkog 

otvorenog učilišta Osijek, Ugostiteljsko-turistička škola raspisuje: 

 

 

N  A T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa 

 

 

1. Stručnjak 1 – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupne tjedne radne 

obveze, za vrijeme pisanja programa namijenjenog za osobe s invaliditetom 

 

Opis radnog mjesta: Stručnjak 1 izrađuje individualizirani obrazovni programa iz sektora 

Turizam i ugostiteljstvo, podsektora Turizam, područje Turistička animacija, namijenjen 

osobama s invaliditetom, u trajanju od 120 sati, dizajniranog po mjeri osoba s invaliditetom, u 

svrhu usklađivanja potreba ponude i potražnje u sektoru Turizam i ugostiteljstvo. 
 

2. Stručnjak 3.1 / Stručnjak 3.2 – 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, za vrijeme pisanja 

programa namijenjenog za osobe s invaliditetom 

 

Opis radnog mjesta: Stručnjak 3.1 / Stručnjak 3.2 izrađuje individualizirane obrazovne programe 
iz sektora Turizam i ugostiteljstvo, podsektora Turizam, područje Turistička animacija i Turističko 

vođenje, namijenjen osobama s invaliditetom, u trajanju od 120 sati, dizajniranog po mjeri osoba s 

invaliditetom, u svrhu usklađivanja potreba ponude i potražnje u sektoru Turizam i ugostiteljstvo. 
 

3. Stručnjak 4 – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupne tjedne radne 

obveze, za vrijeme pisanja programa namijenjenog za osobe s invaliditetom 

 

Opis radnog mjesta: Stručnjak 4 izrađuje individualizirani obrazovni programa iz sektora 

Turizam i ugostiteljstvo, podsektora Turizam, područje Turističko vođenje, namijenjen 

osobama s invaliditetom, u trajanju od 120 sati, dizajniranog po mjeri osoba s invaliditetom, u 

svrhu usklađivanja potreba ponude i potražnje u sektoru Turizam i ugostiteljstvo. 
 

 

Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, uvjeti propisani 

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu unutar koje se nalaze osobni podatci (ime i prezime, 

datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresa elektroničke pošte) kandidati 

su dužni priložiti:  

• životopis  



• presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi 

• presliku domovnice ili elektronički zapis iz Knjige državljana 

• presliku rodnog lista ili elektronički zapis iz Matice rođenih 

• uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi  u izvorniku (ne starije od dana objave natječaja) 

• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj knjizi Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje (e-radna knjižica) 

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

 

Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji budu predloženi za zasnivanje 

radnog odnosa dužni su prije sklapanja ugovora o radu na uvid dostaviti originalne isprave. 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je 

uređeno to pravo. Navedeni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 

uvjetima.  

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), koje ostvaruju pravo prednosti pri 

zapošljavanju da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostave sve potrebne 

dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.  

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredaba Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici 

na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-

843/843 

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete 

iz natječaja provesti će se prethodno vrednovanje znanja kroz usmeni razgovor. Škola će na svojoj 

internetskoj stranici (https://rck-utso.hr/) objaviti listu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja 

prethodne provjere 3 (tri) dana prije provođenja provjere.  

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek, za prikupljanje i 

obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, 

u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja 

svim kandidatima o odabranim kandidatima koje uključuje ime i prezime kandidata te struku. 

Prikupljeni osobni podatci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom 

o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske 

unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN(42/18). 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu i/ili osoba koja ne ispunjava 

formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Ako kandidat ne 

pristupi prethodnom vrednovanju znanja kroz usmeni razgovor smatrat će se da je povukao prijavu 

na natječaj.  

 

Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole u zakonskom roku.  

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatu. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja 

na oglasnim pločama i mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 



 

 

Pisane prijave dostavljaju se osobno ili putem poštom na adresu škole:  

 

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA 

Matije Gupca 61, 31000 Osijek 

 

s naznakom ''Za natječaj – UP.02.2.2.17.0024 - Inklutour – naziv radnog mjesta“ 

 

 

 

 


