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DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB  

SAVSKA CESTA 86  

10000 ZAGREB  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 110  ZAGREB, 7.6.2018  

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1625113  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traţenih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na neodreĎeno; upraţnjeni poslovi  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: 2 smjene  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 7.6.2018  

 
Natječaj vrijedi do: 15.6.2018  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja:  

http://www.hzz.hr/


 Srednja škola 4 godine 

 Viša ili prvostupanjska 

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 

 
Radno iskustvo: Nije vaţno  

 
Ostale informacije:  

Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju 
u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -
ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 07/17.)  raspisuje 
N A T J E Č A J 
za radno mjesto  M/Ţ 
1. voditelj/ica računovodstva (m/ţ) 
- jedan izvršitelj na neodreĎeno puno radno vrijeme od 40 sata rada tjedno 
• uvjeti: VSS, VŠS, SSS : dipl. ekonomist, ekonomist, stručni prvostupnik ekonomije, mag. 
ekonomije, srednja škola ekonomskog smjera 
UVJETI: Sukladno  članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr.,  90/11.,16/12.,  86/12., 94/13. i 152/14, 
07/17.) 
Radno iskustvo na poslovima proračunskog računovodstva u školskoj ustanovi. 
Uz prijavu  dostaviti: ţivotopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o radnom 
staţu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-ne stariju od mjesec dana) i uvjerenje o 
nekaţnjavanju nadleţnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za zasnivanje radnog odnosa u školi- ne stariju od 6 
mjeseci. 
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom 
prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri 
ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102 Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni 
natječaj duţan je priloţiti, pored dokaza o ispunjavanju traţenih uvjeta i sve potrebne dokaze 
dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
te preciznije navedeno na poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20do
kaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti 
osobe oba spola. 
Isprave se prilaţu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrĎivanja vjerodostojnosti dokumentacije 
kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, 
prije zaključivanja ugovora o radu. 
Natječaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Kandidati su u prijavi duţni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu. 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole: Drvodjeljska škola Zagreb, 
Savska cesta 86, 10000 Zagreb, s naznakom-„za natječaj-voditelj računovodstva“. 
Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave oglasa natječaja. 
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i 
urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole. 
Natječaj objaviti na web stranici HZZ-a od 07.06.2018. do 15.06.2018. godine.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: Drvodjeljska škola Zagreb  

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Kontakt: pismena zamolba: SAVSKA CESTA 86, 10000 ZAGREB  

 
 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŢEN JE SAVJETNIK:  

DAVORKA DABO  

ZAGREB, 7.6.2018  

 


