
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama (NN br. 56/2022) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi 

(NN 61/2018), te članka 56. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Lug, ravnateljica Centra za 

odgoj i obrazovanje Lug raspisuje  

 

NATJEČAJ 

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja 

 

1. Odgajatelj/ica likovne, glazbene i sportske aktivnosti  

 

Uvjeti: 

 

1. Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije, likovne pedagogije i 

kineziologije 

2. Organizacijske sposobnosti, te vještine i znanja u raznim sportskim aktivnostima 

3. Položen stručni ispit 

4. Najmanje 2  godine radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj 

djelatnosti 

5. Nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22) 

 

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti 

 

1. Životopis 

2. Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu 

3. Presliku dokaza o stečenoj spremi 

4. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu  

5. Presliku dokaza o stečenim sposobnostima, vještinama i znanjima 

6. Presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ne starije 

od dana objave natječaja 

7. Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni 

postupak (ne starije od 6 mjeseci) 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima 

dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju 

prema posebnom zakonu. 

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave 

dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su 

potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:   

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanj

u.pdf   

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za odgoj i obrazovanje Lug kao voditelju 

obrade da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


čuvaju u skladu s općim aktima Centra Lug, radi provođenja javnog natječaja za 

zapošljavanje. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: 

Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Kneza Zdeslava 2, 10432 Bregana,  s naznakom „ Prijava 

na natječaj za: navesti naziv radnog mjesta u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim 

novinama. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Centra za odgoj i obrazovanje Lug 


