
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., 86/12., 94/13., 152/14,  7/17., 68/18 ), Zakona o strukovnom 
obrazovanju ( N. N. br.30/09., 24/10, 22/13, 25/18 ), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-
psihološkom -obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( N. N. br. 1/96, 80/99 ) ravnatelj  
Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/G,   raspisuje  

 

N A T J E Č A J  
ZA POPUNU RADNIH MJESTA  

 
1.Nastavnik/ca Farmakologije,  na određeno nepuno radno vrijeme za 4 sata nastave tjedno( teorija), 
Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege 
 
Uvjet:  dr. medicine, mag. farmacije 
 
2. Nastavnik/ca Higijene –preventivne medicine,  na određeno nepuno radno vrijeme  za 6 sati 
nastave tjedno( teorija), 4.razred, Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege 
Uvjet: dr. medicine, dipl. med. sestra 
 
4. Nastavnik/ca iz predmeta Laboratorijska mobilna protetike  u 3. razredu Dentalnih tehničara,   za 
2 sata nastave tjedno na određeno vrijeme   
Uvjet:  dr. dentalne medicine s položenim stručnim ispitom i 3 godine rada u struci. 
 
5. Nastavnik/ca iz predmeta Mikrobiologija,  za 2 sati nastave tjedno (teorija) na određeno vrijeme  
       
6. Nastavnik/ca iz predmeta Bakteriologija, virologija i parazitologija ( vježbe ) za 6 sati nastave 
tjedno  na određeno vrijeme 
Uvjet: dr.medicine, bacc.med.laboratorijske dijagnostike 
 
7. Nastavnik/ca iz predmeta Radiologija za 2 sata nastave tjedno( teorija), 4.razred, Medicinska 
sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, na određeno vrijeme  
 na određeno vrijeme 
Uvjet: dr. medicine 
 
8. Nastavnik/ca iz predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi  
za 4 sata nastave tjedno( teorija), 4.razred, Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće 
njege, na određeno vrijeme  
Uvjet: dr. medicine 
 
9. Nastavnik/ca iz predmeta Hitni medicinski postupci  za ukupno 2 sata (teorija), 4.razred, 
Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, na određeno vrijeme  
Uvjet: dr.medicine 
 
10. Nastavnik/ca iz predmeta Socijalna medicina za 1 sata nastave tjedno 
1 sat teorija u 3. razredu Dentalnih tehničar /tehničarka,  na određeno vrijeme   
Uvjet: dr.medicine 
 
 
 



11. Nastavnik/ca  iz predmeta Laboratorijska protetika ( vježbe ) za 15 x 3grupe (45 sati)  nastave 
tjedno , 3. razredu Dentalnih tehničar /tehničarki  na određeno vrijeme   
Uvjet: Zubni tehničar s 5 god radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom 
 
12.Nastavnik/ca iz predmeta Laboratorijska mobilna protetika za 2 sata nastave( teorija) tjedno u 
3.razredu Dentalni tehničar/ka na određeno vrijeme  
Uvjet: dr. dentalne medicine 
 
13. Nastavnik/ca iz predmeta Laboratorijska fiksna protetika  za  2 sata nastave tjedno( teorija) u 
3.razredu Dentalni tehničar/ka, na određeno vrijeme  
Uvjet: dr. dentalne medicine 
 
14.  Nastavnik/ca predmeta Kineziologije  za 3 sata nastave  tjedno (teorija) na određeno vrijeme  
Uvjet: dr.medicine, fizijatar, u programu Zdravstvene gimnazije- eksperimentalni program, 4.razred 
 
15. Nastavnik/ca iz predmeta   Fizikalna terapija za 2 sata nastave tjedno ( teorija) na određeno 
vrijeme, u programu Zdravstvene gimnazije- eksperimentalni program- 3.razred  
Uvjet:  dr.medicine, fizijatar  
 
16. Nastavnik/ca iz predmeta Zdravstvena njega u kući za 20 sati nastave tjedno i to za 2 sata 
nastave tjedno ( T ) i 18 sati nastave tjedno – vježbe, 5.razred, Medicinska sestra opće njege/ 
medicinski tehničar opće njege, na određeno vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva  
 
17. Nastavnik/ca iz predmeta  Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika za 20 sati nastave tjedno i 
to za 2 sata nastave tjedno ( T ) i 18 sati nastave tjedno –vježbe, 5.razred, na Medicinska sestra opće 
njege/ medicinski tehničar opće njege, na određeno vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva  
 
 
18. Nastavnik/ca iz predmeta Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu –vježbe  za 12 sati nastave tjedno, 
5.razred, Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, na određeno vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva  
 
19. . Nastavnik/ca iz predmeta iz predmeta Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja-vježbe, 
za 6 sati nastave tjedno, 4.razred, Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege,           
na određeno vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva  
 
20. Nastavnik/ca iz predmeta iz predmeta Zdravstvena njega – specijalna ( vježbe), za 6 sati nastave 
tjedno, 5.razred, Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, na određeno vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva  
 
21. Nastavnik/ca iz predmeta iz predmeta Zdravstvena njega kirurških bolesnika- opća, za 8 sati 
nastave tjedno, 4.razred, Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege,  na 
određeno vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva  
 
22. Nastavnik/ca iz predmeta Kronične rane za 12 sati nastave tjedno ( vježbe), 4.razred, Medicinska 
sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, na određeno vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva  
 



23. Nastavnik/ca iz predmeta Zdravstvena njega kirurških bolesnika-specijalna ( vježbe ) 5. razred  
program medicinska sestra opće njege/ tehničar opće njege za 7 sati nastave tjedno na određeno 
vrijeme 
Uvjeti: dipl. med. sestra, bacc. sestrinstva 
 
24.Natavnik/ca iz predmeta Hitni medicinski postupci ( vježbe ) u3. razredu medicinska sestra opće 
njege/tehničar opće njege za 12 sati nastave tjedno  na određeno vrijeme. 
Uvjeti: dipl. med. sestra, bacc. sestrinstva 
 
25. Nastavnik/ca iz predmeta Zdravstvena njege bolesnog djeteta i adolescenta ( vježbe ) 4 . razred 
program medicinska sestra opće njege /medicinski tehničar opće njege za 9 sati nastave tjedno na 
određeno vrijeme. 
Uvjeti: dipl. med. sestra, bacc. sestrinstva 
 
26. Nastavnik/ca iz predmeta Zdravstvena njega –opća ( vježbe ) za 12 sati nastave tjedno 3. razred 
program medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege na određeno vrijeme  
Uvjeti: dipl. med. sestra, bacc. sestrinstva 
 
27.Nastvnik/ca  iz predmeta Etika u sestrinstvu ( vježbe ) za 2 sata nastave u 3. razredu program 
medicinska sestra opće njege/ tehničar opće njege na određeno vrijeme  
Uvjeti: dipl. med. sestra , bacc. sestrinstva . 
 
 
28.Nastavnik/ca iz predmeta  Profesionalna komunikacija u sestrinstvu u 3. razredu medicinska 
sestra opće njege/tehničar opće njege za 4 sata nastave tjedno  
 
29. Nastavnik/ca iz predmeta Opća načela zdravlja i njege u 3. razredu  medicinska sestra opće 
njege/ medicinski tehničar opće njege  za 4 sata nastave tjedno ( vježbe ) na određeno vrijeme. 
Uz pismenu prijavu prilaže se:  
 

- životopis 
- preslika diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
- preslika domovnice odnosno dokaz o državljanstvu 
- preslika Uvjerenja o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi  
 

- Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan 
je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji 
ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve 
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava 
prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje. 

- Kandidat koji se  poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na 
natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane 
člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

- https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
- Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj 

priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu 
sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija  te u 
skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, 
rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi 
pristupa reguliranoj profesiji. 
 

- Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 
- Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i 

ženski rod.  

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola  
 Za sva radna mjesta uvjeti iz čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 
nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine 1/96 i 80/99 )  
Prijave s potrebnom dokumentacijom i životopisom dostaviti na adresu: Medicinska škola 
Ante Kuzmanića Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/G s naznakom „ za natječaj „u roku od 8 dana  
od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 18.02. 2019.   do  26. 02. 2019 
 
KLASA: 602-03/19-01/1 
URBROJ: 2198-1-64/19-01-39 
Zadar,  15. veljače 2019.    R A V N A T E LJ:  
      v. r. Davor Vidaković, prof.  

 
 
 

 
        

 
 

 


