HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
OBAVIJESTI
o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost te
područjima i izvorima za pripremanje kandidata za provjeru
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku raspisalo je Natječaj za radno mjesto pravnika,
jedan izvršitelj (m/ž) za radno mjesto pravnik - za opće, kadrovske i druge pravne
poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, s probnim radom 6 mjeseci.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 13., od 6.2.2019.
Tekst Natječaja je u nastavku ove obavijesti.
Kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu na Natječaj i koji su uz prijavu
priložili obvezujuću dokumentaciju traženu u Natječaju, biti će pozvani pristupiti prethodnoj
provjeri znanja i sposobnosti.
Provjera znanja obuhvaća područja radnih odnosa, kazališne djelatnosti i autorskih i srodnih
prava i obavit će se pisanim testiranjem.
Poznavanje rada na računalu (MS Office paket) provjeriti će se pisanim testiranjem.
Popis literature za provjeru znanja:
1. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17)
2. Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13 i 26/14 )
3. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ broj
NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)
Lista kandidata koji su ispunili sve formalne uvjete Natječaja kao i vrijeme održavanja
pisanog testiranja provjere znanja i poznavanja rada na računalu, bit će objavljeno na ovoj
web stranici Hrvatskog narodnog kazalište u Osijeku, najkasnije pet dana prije održavanja
pisanog testiranja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnostipovukao
prijavu na Natječaj.
Intervjuse provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova izpisanog
testiranja provjere znanja i najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja poznavanja rada na
računalu.
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(736)
Na temelju članka 46. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06, 121/13 i 26/14) i
članka 24. točke 18. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 19. rujna 2014.,
intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto pravnika – jedan izvršitelj (m/ž) za na radno mjesto pravnika – za opće,
kadrovske i druge pravne poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, s
probnim radom 6 mjeseci.
Sukladno čanku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i
69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o
radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), kao i sljedeće uvjete:
– VSS pravnik, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava kao i visoka stručna sprema koju je osoba
stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. –
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14,
60/15 i 131/17).
– najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim općim, kadrovskim i pravnim
poslovima
– poznavanje rada na računalu
Radnim iskustvom na navedenim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima
odgovarajuće stručne spreme i struke.
U prijavi na natječaj kandidati navode svoje osobne podatke (ime, adresa stanovanja, broj
telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj kandidati obavezno prilažu:
– životopis s podacima za kontakt
– preslik diplome
– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice)
– elektronički zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (eradna knjižica) ne stariji od dana objave natječaja
– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima za koje je raspisan natječaj (preslik
ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca. Svi navedeni dokumenti

moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblja
u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili izjava o poznavanju rada na
računalu).
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili koji uz prijavu nije priložio
obvezujuću dokumentaciju, ne smatra se kandidatom na natječaj.
Za kandidate natječaja koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji su uz prijavu
priložili obvezujuću dokumentaciju provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se pisanim testiranjem i
intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao
prijavu na natječaj.
Izabrani kandidat obavezan je prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje nadležnog
suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta
iz natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih izvornika isprava smatra odustankom
od natječaja.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) i članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14),
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz
o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj je naveden popis dokaza potrebnih za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) je:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan
je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s
invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor,
rješenje, odluka i sl.).
Prijave s obveznom dokumentacijom na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave
natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenim omotnicama s obveznom naznakom natječaj za
radno mjesto pravnika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na
adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Povjerenstvo za provedbu natječaja, 31000
Osijek, Županijska 9.
Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih
usluga, dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom
predaje.
Nakon objave natječaja u Narodnim novinama na web-stranici Hrvatskog narodnog kazališta
u Osijeku, www.hnk-osijek.hr bit će objavljen način obavljanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti te područja i stručna literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje
provjere znanja zajedno s tekstom natječaja.
Na istoj web-stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku objavit će se lista kandidata koji
su ispunili sve formalne uvjete natječaja, vrijeme održavanja prethodne provjere znanja,
najmanje pet dana prije održavanja pisanog testirana znanja.
Izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i
ženske osobe.
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku zadržava pravo poništiti natječaj.
Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku

