
 
  
 
 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-
pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Pavao Belas, 10291 Prigorje Brdovečko, 
Brdovec, Ilije Gregorića 28, raspisuje 

 
N A T J E Č A J    Z A 

 
1. Učitelja/icu violine– 1 izvršitelj/ica na neodreñeno nepuno radno vrijeme 

(9 sati nastave tjedno) 
2. Učitelja/icu violine– 1 izvršitelj/ica na odreñeno nepuno radno vrijeme 

(12,30 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017. 
3. Učitelja/icu tambure– 1 izvršitelj/ica na neodreñeno nepuno radno 

vrijeme (13,33 sati nastave tjedno) 
4. Učitelja/icu tambure– 1 izvršitelj/ica na odreñeno nepuno radno vrijeme 

(0,65 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017. 
5. Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na neodreñeno nepuno radno 

vrijeme (7,33 sati nastave tjedno)  
6. Učitelja/icu harmonike– 1 izvršitelj/ica na odreñeno nepuno radno 

vrijeme (1,99 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017. 
7. Učitelja/icu flaute– 1 izvršitelj/ica na neodreñeno nepuno radno vrijeme 

(15 sati nastave tjedno) 
8. Učitelja/icu gitare– 1 izvršitelj/ica na neodreñeno puno radno vrijeme  
9. Učitelja/icu gitare– 1 izvršitelj/ica na odreñeno puno radno vrijeme do 

31. kolovoza 2017.    
10.  Učitelja/icu solfeggia– 1 izvršitelj/ica na neodreñeno nepuno radno 

        vrijeme (8 sati nastave tjedno) 
 11.   Učitelja/icu solfeggia– 1 izvršitelj/ica na odreñeno nepuno radno  

                    vrijeme ( 4 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017. 
                  12.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na neodreñeno puno radno  
                    vrijeme             

13.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na odreñeno puno radno vrijeme  
      do 31. kolovoza 2017. 

14.   Učitelja/icu klavira– 1 izvršitelj/ica na odreñeno nepuno radno  
      vrijeme (10,32 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2017. 

 
 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni 
tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine br. 
130/11.) 

Uz prijavu dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja da nije pod 
istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju 
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i presliku potvrde o 
radnom stažu (HZMO). 
 
 



Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu 
škole: OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS, Ilije Gregorića 28, Brdovec, 10291 Prigorje 
Brdovečko s obveznom naznakom „Za natječaj“.  
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. 
 
Datum objave natječaja: 16. veljače 2017.  

 
    

  
 
   
 
 
 
 
          


