
 

                        
  
      REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  
„LOVRO PL. MATAČIĆ“ OMIŠ 
           Punta 1, 21310 Omiš 
 
KLASA: 112-01/22-01/13 
URBROJ: 2155-1-12- 01-22-1 
 
Omiš, 6.10.2022. godine 
 
MATIČNI BROJ ŠKOLE: 4429931 
OIB ŠKOLE: 61560026399 
 
 
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., 16/12., 86/12., 94/13,152/14.,07/17.,  68/18. 
98/19. i 64/20.) i članka 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/90, 27/93 i 7/96.), 
v.d. ravnatelja Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za radno mjesto 

 
- učitelja/icu gitare – 1 izvršitelj/ice – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena) – 20 sati 
tjedno – mjesto rada Omiš. 
- učitelja/icu flaute – 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme (zamjena) – 24 sata 
tjedno – mjesto rada Omiš i Podstrana. 
- učitelj/ica harmonike – 1 izvršitelj/ica – na određeno nepuno radno vrijeme – 9 sati tjedno 
– mjesto rada Omiš. 
- učitelj/ica klavira – 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme (zamjena) – 40 sati 
tjedno – mjesto rada Omiš. 
- učitelj/ica mandoline – 1 izvršitelj/ica – na određeno nepuno radno vrijeme – 5 sati tjedno – 
mjesto rada Omiš 
- učitelj/ica klavira – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno – 
mjesto rada Omiš. 
- učitelj/ica solfeggia – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno 
i 21 sat na određeno vrijeme – mjesto rada Omiš i Kostanje 
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:  

- Životopis 
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) 
- Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika)  
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za neko od 

kaznenih djela iz čl. 106. stavka 1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci). 

- elektronički zapis o radno - pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje (prethodno ostvareni staž, e-radna knjižica) 



 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. 
 
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su priložiti 
dokaze o ostvarivanju prava na koje se pozivaju. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na 
natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze 
dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  
   
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA
%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pd 
 
Kandidati koji pravodobno podnesu potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni 
su pristupiti testiranju odnosno procjeni prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku 
zapošljavnja u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš. 
 
U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj 
telefona putem kojega će biti obavješten o vremenu i mjestu održavanja testiranja. 
 
Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim 
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja. 
 
Rok za podnošenje  prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Škole. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: 
Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za 
natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
Sve kandidate obavještava se o rezultatima natječaja u roku od petnaest dana od dana 
sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisima nije 
drugačije određeno.  
 
              S poštovanjem, 
 
 
 
 
                                                                                                  V.D. RAVNATELJA 
                                                                                               Davor Jelavić Šako, prof. 
                    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


