
Na osnovu 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., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68./18)  ŠKOLA ZA 
KLASIČNI BALET, Zagreb, Ilirski trg 9, raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za  popunu radnih mjesta 

 
 na  određeno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2019. godine  

1.  NASTAVNIK LIKOVNOG FOLKLORA –  1 školski sat tjedno, 1 izvršitelj/ica 
2. NASTAVNIK GLAZBENOG I PLESNOG FOLKLORA - 4 školska sata tjedno, 1 

izvršitelj/ica 
3. NASTAVNIK OSNOVA KOREOGRAFIJE -  1 školski sat tjedno, 1 izvršitelj/ica 
4. NASTAVNIK SCENSKE PRAKSE (narodni plesovi) -  3 školska sata tjedno, 1 

izvršitelj/ica 
5. NASTAVNIK NARODNIH PLESOVA  -  13 školskih sati tjedno, 1 izvršitelj/ica 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim 
propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane  člankom 105. i 106.  Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 
90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68./18) i člankom 49. Pravilnika o stručnoj spremi i 
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, br. 1/96., 
80/99.). 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Uz prijavu na natječaj kandidat prilaže životopis i preslike dokumenata (koji se neće vraćati): 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi  
- isprava o državljanstvu 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz 

članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 
mjeseca) 

- potvrdu ili elektronski zapis o stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a. 
Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odbrani kandidat će dostaviti  izvornike 
dokumenata ili ovjerene preslike. 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u 
prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i 
dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema Zakonu o hrvatskim braniteljima 
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,  br. 121/17.) mora dostaviti 
dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona koji su navedeni na poveznici 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20z
a%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 
Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom „za natječaj“, dostaviti  u roku osam (8)  dana od 
dana objave natječaja na adresu:  Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Natječaj je objavljen 17. siječnja 2019. godine na  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.   

Trajanje natječaja: od 17. do 25. siječnja 2019. godine 
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