
Glazbena škola u Varaždinu 

Kapucinski trg 8 

42000 Varaždin 

KLASA:112-01/20-04/1 

URBROJ:2186-147-01-20-1 

Varaždin, 9. siječanj 2020. 

 

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18  i 98/19) i čl. 

7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi u Varaždinu, ravnatelj Glazbene 

škole u Varaždinu raspisuje 

 

Natječaj 

za popunu radnih mjesta (m/ž) 

 
Glazbena škola u Varaždinu, Kapucinski trg 8, Varaždin:  

1. nastavnik/ca klavira – puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica 
Posebni uvjeti: akademski muzičar klavirist, prof. klavira, mag.mus. – klavir 

Mjesto rada je u Područnom odjelu u Lepoglavi – Hrvatskih pavlina 42, Lepoglava 

 

2. nastavnik/ca klavira i korepeticije  – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, zamjena za 

porodiljni dopust  – 2 izvršitelja/ice   
Posebni uvjeti: akademski muzičar klavirist, prof. klavira, mag.mus. – klavir 

Mjesto rada je u sjedištu Škole – Kapucinski trg 8, Varaždin 

 

3. nastavnik/ca klavira – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust  – 

1 izvršitelj/ica  - Područni odjel u Ivancu 
Posebni uvjeti: akademski muzičar klavirist, prof. klavira, mag.mus. – klavir 

Mjesto rada je u Područnom odjelu u Ivancu, E. Kumičića 7, Ivanec 

 

4. nastavnik/ca klavira – nepuno radno vrijeme (9,33 sata nastave tjedno), na neodređeno vrijeme – 

1 izvršitelj/ica – Područni odjel u Cestici i Područni odjel u Varaždinskim Toplicama  
Posebni uvjeti: akademski muzičar klavirist, prof. klavira, mag.mus. – klavir 

Mjesto rada je u Područnom odjelu u Cestici, Dravska ulica 2, Cestica i Područni odjel u 

Varaždinskim Toplicama, Ulica grada Vukovara 1, Varaždinske Toplice 

 

5. nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmeta – nepuno radno vrijeme (11 sati nastave tjedno), na 

neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica 
Posebni uvjeti: profesor teorijskih glazbenih predmeta, mag. teorije glazbe, akademski 

muzičar kompozitor i mag. kompozicije 

Mjesto rada je u sjedištu Škole – Kapucinski trg 8, Varaždin 

 

6. nastavnik/ca trube – nepuno radno vrijeme (7,66 sati nastave tjedno), na neodređeno vrijeme –    

1 izvršitelj/ica 
Posebni uvjeti: akademski muzičar trubač, profesor trube, mag. mus. - truba 

Mjesto rada je u sjedištu Škole – Kapucinski trg 8, Varaždin 

 

7. nastavnik/ca violončela – nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), na neodređeno vrijeme 

– 1 izvršitelj/ica 
Posebni uvjeti: akademski muzičar violončelist, prof. violončela, mag.mus. – violončelo 

Mjesto rada je u sjedištu Škole – Kapucinski trg 8, Varaždin 



 

8. nastavnik/ca matematike  – nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno), na određeno vrijeme, 

zamjena za porodiljni dopust  – 1 izvršitelj/ica 
Posebni uvjeti: prof. matematike; dipl. inž. matematike; mag. educ. math.;  mag. math. 

Mjesto rada je u sjedištu Škole – Kapucinski trg 8, Varaždin 
 

9. nastavnik/ca hrvatskog jezika – nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno, na određeno 

vrijeme do najkasnije 31. kolovoza 2020. – 1 izvršitelj/ica 
Posebni uvjeti: prof. hrvatskog jezika i književnosti, mag. educ. philol. croat.; dipl. 

kroatolog, prof. hrvatske kulture. 

Mjesto rada je u sjedištu Škole – Kapucinski trg 8, Varaždin 

 

10. spremač/ica – puno radno vrijeme – na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje –          

1 izvršitelj/ica 

Posebni uvjeti: završena srednja škola bez obzira na smjer 

 

 
 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje 

se prijavljuje i osobni podaci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-mail 

adresa),  kandidati/kinje trebaju priložiti u neovjerenoj preslici: 

- životopis 

- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma, svjedodžba)  

-         dokaz o stečenim pedagoško-psihološkim kompetencijama za radna mjesta 1.-9. (ako nisu 

  sadržane u redovnom obrazovanju) 

- dokaz o državljanstvu  – preslika ili elektronički zapis  

-  uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova  u skladu s čl. 106. 

  Zakona, ne starije od 6 mjeseci 

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 

 

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  

srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem 

školstvu. Kandidati/kinje ne smiju imati zapreke za zasnivanje radnog odnosa vezano uz članak 106. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Kandidati/kinje dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. 

Nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će dostaviti 

na uvid originalne dokumente. 

 

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, 

dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisane dokaze o tom statusu. 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o 

hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i 

civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 

148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 

i 152/14), dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje 

samo pod jednakim uvjetima. 

  

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici 

Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA

%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf


Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu  na natječaj dužni/e 

su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu 

javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s 

invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca 

(rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom 

zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj 

dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz 

koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po 

toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca 

(rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Kandidati/kinje će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u 

Glazbenoj školi u Varaždinu. 

 

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja  i koji/e su dostavili/e potpunu i 

pravodobnu prijavu pristupaju postupku vrednovanja. Navedeni kandidati/kinje će se pozvati na razgovor 

(intervju) u roku od 5 dana nakon proteka roka za dostavu prijava objavom na mrežnoj stranici Škole – 

https://glazbena.hr/category/natjecaji/. 

 

Natječaj je objavljen 9. siječnja 2020.  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole u Varaždinu. 

Rok za dostavu prijava je 17. siječnja 2020. godine. 

 

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela 

pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.  

 Nepravovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

  

Prijave se dostavljaju na adresu sjedišta škole – Glazbena škola u Varaždinu, Kapucinski trg 

8, 42000 Varaždin poštom ili drugom dostavnom službom ili osobno na urudžbeni zapisnik s naznakom 

„Za natječaj – naziv radnog mjesta„  

 

O rezultatima natječaja kandidate/kinje će se obavijestiti na mrežnoj stranici škole u roku od 8 dana 

od dana odabira. 

Kandidati/kinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim 

dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. 

 

Opis poslova: poslovi radnih mjesta pod brojem 1. do 9. propisani su Zakonom o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a za radno mjesto pod brojem 10. su propisani Pravilnikom o 

djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u 

srednjoškolskoj ustanovi. 

 

 

 

Ravnatelj: 

         mr.sc. Davor Matačić 

 

https://glazbena.hr/category/natjecaji/

