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Požega, 19. ožujka 2019. 

                                                                                                       
 
 
Predmet: Obavijest o intervjuu kandidata nakon objavljenog natječaja za postojeća 
radna mjesta  

 
Natječaj za postojeća radna mjesta je trajao od 8. do 18. ožujka 2019. Objavljen je bio 
na stranicama HZZ-a, Web stranicama i oglasnim pločama Glazbene škole Požega. 
Oglašena su sljedeća radna mjesta: 
 
1 prof solfeggia na nepuno neodređeno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi) ukupno 5 sati 

1 prof. solfeggia na nepuno određeno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi) ukupno 5 sati do 31.8.2019. 

1 prof. sviranja partitura i dirigiranja na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata u   nastavi  tjedno u 
nastavi), ukupno 7 sati     

1 prof. glazbenih oblika na nepuno određeno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi) ukupno   4 sata do 
31.8.2019. 

5 prof. gitare na neodređeno puno radno vrijeme  

1 prof. gitare na nepuno neodređeno radno vrijeme (6,30 sati tjedno u nastavi), ukupno 12 sati  

2 prof. klavira na neodređeno puno radno vrijeme 

1 prof. klavira na neodređeno nepuno radno vrijeme (10,30 sati tjedno u nastavi) ukupno 19 sati 

1 prof. korepeticije na neodređeno nepuno radno vrijeme (9,15 sati u nastavi tjedno), ukupno 16 sati           

1 prof. tambure na nepuno neodređeno radno vrijeme (15 sati u nastavi tjedno), ukupno 27 sati       

1 prof. harmonike na neodređeno nepuno radno vrijeme (16 sati u nastavi tjedno), ukupno  29 sati        

1 prof. saksofona na neodređeno nepuno radno vrijeme (3,15 sati u nastavi tjedno), ukupno   5 sati  

1 prof. saksofona na nepuno određeno radno vrijeme (4,15 sati tjedno u nastavi) ukupno 7 sati do 
31.8.2019.    

1 prof. roga na neodređeno nepuno radno vrijeme  (2,30 sati u nastavi tjedno), ukupno 5 sati  

1 prof. roga na nepuno određeno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi) ukupno 2 sata do  31.8.2019.    

1 prof. trube na neodređeno nepuno radno vrijeme (1,15 sati u nastavi tjedno), ukupno 2 sata       

1 prof. udaraljki na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sati u nastavi tjedno), ukupno 7  Sati 

1 prof udaraljki na nepuno određeno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi) ukupno 5 sati do  31.8.2019. 

1 prof. flaute na nepuno neodređeno radno vrijeme (0,15 sati tjedno u nastavi) ukupno 1 sat  

1 prof flaute na nepuno određeno radno vrijeme (5,15 sati tjedno u nastavi) ukupno 9 sati do 31.8.2019. 
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1 prof. solo pjevanja na nepuno određeno radno vrijeme (9 sati tjedno u nastavi) ukupno 16  sati do 
31.8.2019. 

1 prof. trombona na nepuno određeno radno vrijeme (0,30 sati tjedno u nastavi) ukupno 2 sata do 
31.8.2019. 

1 prof. violine na nepuno određeno radno vrijeme (6,30 sati tjedno u nastavi) ukupno 12 sati do 31.8.2019. 

1 prof. Violončela na nepuno određeno radno vrijeme (5,15 sati tjedno u nastavi) ukupno 9 sati do 
31.8.2019.     

1 prof. audio snimanja i obrade tona na puno neodređeno radno vrijeme 

1 prof. skupnog muziciranja (zborovi) na nepuno neodređeno radno vrijeme (4 sata u nastavi tjedno), 
ukupno 7 sati 

1 prof. skupnog muziciranja na nepuno određeno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)  ukupno 7 sati 
do 31.8.2019.  

1 prof. harmonike na puno određeno radno vrijeme – zamjena o povratka djelatnica sa roditeljskog 
dopusta/godišnjeg odmora 

1 prof. klavira na puno određeno radno vrijeme – zamjena o povratka djelatnica sa  
porodiljnog/roditeljskog dopusta/godišnjeg odmora  

1 prof. klavira na puno određeno radno vrijeme – zamjena za radno mjesto Ravnatelja čl. 128. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrdilo je da se intervju sa prijavljenim 
kandidatima ne treba provesti iz razloga navedenih u čl 8. st 2. Pravilnika o načinu i 
postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Požega (ili se na jedno radno mjesto javila 
jedna osoba ili se nitko nije javio na natječaj). 
 
Povjerenstvo o ovome dostavlja Izvješće Ravnatelju, a ova obavijest se oglašava na 
web stranici Škole.  
 
 
                                                                           Povjerenstvo za vrednovanje kandidata 
 

mailto:glazbena-skola@po.ht.hr

