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KLASA: 112-01/19-01/02 

URBROJ: 2214/01-380/1-10-19-03 

Pregrada,  5. ožujka 2019. 

 

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

(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12.- pročišćeni tekst, 

94/13., 152/14.,7/17. i 68/18.) Glazbena škola Pregrada objavljuje: 

   

N A T J E Č A J 

        za radno mjesto (m/ž) 

 

1. Nastavnik klavira – puno radno vrijeme, ukupno 40 sati tjedno, neodređeno 

  

Uvjeti: prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12.- pročišćeni tekst, 

94/13., 152/14. i 7/17., 68/18.), članku 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – 

psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.); članku 4. 

Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih 

suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.) 

 

Za radno mjesto na neodređeno vrijeme određuje se probni rad sukladno propisima. 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku diplome odgovarajuće vrste 

obrazovanja sukladno navedenim pravilnicima, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi 

kazneni postupak i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda 

za mirovinsko osiguranje   

 

Preslike dokumenata ne moraju biti ovjerene te se ne vraćaju, a osobe su prije sklapanja 

ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente. 

 

  

Kandidati koji imaju prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi 

pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju. 

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 127/17.), a koji u 

trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su u prijavi na 

javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za 

ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.  

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na mrežnoj 

stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz

a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se poštom na adresu: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
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"za natječaj" 

    

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 

 

Natječaj je otvoren do 13. ožujka 2019. godine.   

           

                                                 Ravnateljica 

   

                           Petra Tokić 


