
ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 

Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 

 

KLASA: 602-03/16-09/150 

UR. BROJ: 251-393-1-16-479 

 

Zagreb, 24. kolovoza 2016. g. 

  21. zu-l-ka'adea 1437. h. g. 

 

 

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

87/08., 86/09., 92./10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i 

prethodne suglasnosti Školskog odbora Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića od 20. 

kolovoza 2016./17. zu-l-ka'adea 1437. h.g., klasa: 602-03/16-09/147, ur.broj: 251-393-1-

16-463, sukladno članku 41., točki 6. Statuta Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića 

od 1. listopada 2012. g./15. zul-ka'de 1433. h.g., klasa: 602-03/12-3/39, urbroj: 251-393-

3/12-390, Izmjenama i dopunama Statuta Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića od 2. 

prosinca 2013. g./29. muharrema 1435. h. g., klasa: 602-03/13-09/259, urbroj: 251-393-

3/13-704  te Izmjenama i dopunama Statuta Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića od 

2. ožujka 2015. g./11. džumade-l-ula 1436. h. g, klasa: 602-03/13-09/20, urbroj: 251-393-

4-15-107, 

ravnatelj Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za radno mjesto 

 

- profesora latinskog jezika (m/ž) 

1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 8 sati), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

 Uvjet: - prof. latinskog jezika i rimske književnosti  

- prof. klasične filologije  

- dipl. klasični filolog  

- dipl. kateheta. 

 

- profesora arapskog jezika (m/ž) 

 1 izvršitelj, 8 sati nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 16 sati), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

 Uvjet: dipl. arabist. 

 

- profesora engleskog jezika (m/ž) 

1 izvršitelj, 12 sati nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 24 sata), na određeno 

vrijeme do povratka radnice s roditeljskog dopusta, novootvoreni poslovi 

 Uvjet: - prof. engleskog jezika i književnosti  

- dipl. anglist. 

  

- profesora Kur'ana i kur'anskih znanosti (m/ž) 

1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 8 sati), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet:  - prof. islamske teologije. 



- profesora sociologije (m/ž) 

1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 4 sata), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet: - prof. sociologije  

- dipl. sociolog. 

 

- profesora filozofije (m/ž) 

1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 4 sata), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet: - prof. filozofije  

- dipl. filozof. 

 

- profesora logike (m/ž) 

1 izvršitelj, 1 sat nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 2 sata), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet: - prof. filozofije  

- dipl. filozof. 

 

- profesora psihologije (m/ž) 

1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 4 sata), na određeno 

vrijeme, novootvoreni poslovi 

Uvjet: - prof. psihologije  

- dipl. psiholog. 

 

Ostali uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu, kandidati su dužni priložiti: 

1. životopis, 

2. dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme, 

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu, 

4. rodni list, 

5. potvrdu ili elektronički zapis o stažu osiguranja, 

6. dokaz o položenom stručnom ispitu - ako je prema zakonskoj obvezi kandidat 

trebao polagati stručni ispit, 

7. uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega 

vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana). 

 

Priložene isprave mogu biti u običnoj neovjerenoj preslici, ali će kandidati pozvani na 

razgovor trebati donijeti izvornike isprava na uvid. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova (NN br. 82/08). 

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi 

pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. 

 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. 



 

Natječaj je objavljen 24. kolovoza 2016. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Islamske gimnazije 

dr. Ahmeda Smajlovića. 

 

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo 

poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja, dakle do 1. rujna 2016., u 

zatvorenoj omotnici na adresu: Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Prilaz Safvet-

bega Bašagića 1, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj“. 

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.  

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku i na način propisan zakonom i 

ostalim podzakonskim aktima. 

 

 

 

          Ravnatelj: 

Mevludi Arslani, mag. arab. 

 


