
 
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., 94/13., 152/14., 7/17 i 68/18) 
GIMNAZIJA  KARLOVAC Rakovac 4, Karlovac, raspisuje 

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

 
PROFESOR MATEMATIKE – na određeno, nepuno radno vrijeme – 5 sati nastave tjedno (zamjena za 
porodiljni dopust) 
 
PROFESOR GLAZBENE UMJETNOSTI – na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata vođenja 
školskog zbora tjedno 
     
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi 
i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. 
Prijavi na natječaj kandidati su dužni  priložiti:  
1. presliku diplome  
2. presliku rodnog lista 
3. elektronski zapis osiguranja sa HZMO-a 
4. uvjerenje o nekažnjavanju  
5. radni životopis 
  
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na 
natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po 
natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz 
kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o 
ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu 
Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji 
su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOK
AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Natječaj je otvoren 8 dana od 12. 11. 2018. godine, a kandidati će biti izviješteni o rezultatima izbora. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  
Prijave dostaviti na adresu: Gimnazija Karlovac, 47 000 Karlovac, Rakovac 4,  
s naznakom «za natječaj». Nepotpune prijave neće se razmatrati.          
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