
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „JURAJ BONAČI“, SPLIT 

Temeljem  odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači“, Split  Klasa:   

112-01/19-01/01 , Ur.broj: 2181-81-19-01/02,  U Splitu, 21. veljače 2019.g.,  

Povjerenstvo donosi sljedeću 

OBAVIJEST - POZIV NA TESTIRANJE  

ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE neodređeno, puno radno 

vrijeme  

Kandidati za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture - neodređeno, puno radno vrijeme - 1 

izvršitelj/ica, osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu/urednu i 

pravodobnu prijavu na natječaj mogu pristupiti pismenoj provjeri znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 

 Inicijali / godina rođenja 

1. AJ / 1993. 

2. KP / 1971. 

3. FZ / 1979. 

4. SMB / 1982. 

 

Pismena provjera stručnih znanja održat će se u  Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj 

Bonači“, Split, Brune Bušića 30: 

- U petak , 1. ožujka 2019. godine, u 09.00 – 9.45 sati 

Pisani test –  maksimalno 40 bodova 

Smatra se da su kandidati uspješno položili pisanu provjeru ako su za sve dijelove provjere 

ukupno dobili najmanje 30 bodova.  

Kandidati koji uspješno polože pisanu, pristupit će i praktičnoj provjeri i intervjuu (razgovoru) 

s članovima Povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice. 

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne 

ciljeve, motivaciju kandidata/kinja za rad u Centru te stečeno radno iskustvo i rezultate 

ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima 

od 0 do 10. 

Ukupan i maksimalan broj bodova iz testiranja (pisani i intervju) iznosi 50 bodova. 

 

 

 

 

 



PRAVILA TESTIRANJA 

1. Kandidati/kinje su dužni doći u atrij Centra 10 minuta prije početka održavanja 

testiranja. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta 

2. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne 

ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se 

utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja 

provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, ne 

mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 

radnog mjesta. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, isti će pristupiti provjeri 

znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.  

3. Kandidati/kinje koji dođu nakon 09.00 sati, neće moći pristupiti testiranju.  

4. Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la svoju 

prijavu 

5. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno koristiti mobitel ili druga komunikacijska 

sredstva niti napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija. Ukoliko pojedini kandidat 

prekrši pravila, bit će udaljen s praktične provjere, a njegova/njezina provjera se neće 

razmatrati.  

 

 

                                                                                                                             

IZVORIŠNE OSNOVE PROVJERE ZNANJA SU:  

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), Zakon o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 

86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) kao i provedbeni propisi na temelju istog. 

Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni minimalno tri dana prije testiranja 

na web stranici Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split. 

 

Kandidati koji uspješno polože pisanu i praktičnu provjeru, pristupit će intervjuu (razgovoru) s 

članovima Povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice 

Centra. 

 

POVJERENSTVO 

 

 

 

 


