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Zagreb, 6. rujna 2021. 

 

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona 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, 

68/18, 98/19,64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi 

Ivana Zajca, te Odlukama o imenovanju povjerenstava za procjenu kandidata, a u skladu s 

objavljenim Natječajima za popunu radnih mjesta (m/ž) od 24. kolovoza 2021., Povjerenstva 

za procjenu kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstva) dana 6. rujna 2021. donose sljedeću 

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE   

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ 

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radna mjesta: 

 
• Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta - 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno) 

 

• Učitelja/ice gitare - 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

 

• Učitelja/ice klavira - 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

 

• Učitelja/ice flaute - 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

 

• Učitelja/ice gitare - 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

 

koja su objavljena dana 24. kolovoza 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Ivana Zajca 

održat će se dana 08. i 09. rujna 2021. godine u sjedištu Škole, Ilica 227, Zagreb. 

Procjena će se provesti putem razgovora (za sva radna mjesta), a obuhvatit će provjeru 

stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, 

interese i motivaciju kandidata. 

 

Nakon razgovora s kandidatima, za radna mjesta na neodređeno radno vrijeme slijedi 

selekcijski postupak pismene pripreme za održavanje oglednog sata i ogledni sat  

(s određenim kandidatima).  

Svi odabrani kandidati bit će obaviješteni putem weba o nastavnim cjelinama koje će se 

obrađivati na oglednim satovima. 

Termini i potrebne informacije o selekcijskom postupku bit će objavljeni na internetskoj 

stranici Škole, uz napomenu da će se ogledni satovi održavati u drugom tjednu nastavne 

godine. 
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RAZGOVORI S KANDIDATIMA 

 

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne 

uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz 

objavljenog natječaja : 

TERMINI RAZGOVORA:  

SRIJEDA, 08. RUJNA 2021.  

KLAVIR 

1. ENA HADŽIHASANOVIĆ u 9.00 sati 

2. VALENTIN SARIĆ u 9.20 sati 

3. ANA ŠAPINA u 9.40 sati 

4. LUCIJA ŠIMIĆ u 10.00 sati 

5. IVONA ŠIMUNIĆ u 10.20 sati 

6. DUNJA BIČANIĆ TODOROVIĆ u 10.40 sati 

7. FRANKA UMILJANOVIĆ ZORIĆ u 11.00 sati 

FLAUTA 

1. KARLA KRIŽANIĆ u 11.20 sati 

2. RAŠELJKA LUCIJA PETRAČ u 11.40 sati 

3. IVA PRIMORAC u 12.00 sati 

4. DUNJA STOJIĆ u 12.20 sati 

5. ILIJANA KORAĆ TEKLIĆ u 12.40 sati 

GITARA 

1. MAGDALENA MARTINČIĆ u 13.00 sati 

2. LUKA MATIĆ u 13.20 sati 

3. LUCIJA RAKO u 13.40 sati 

4. LUKA STIPANOV u 14.00 sati 

5. PETRA STOJAKOVIĆ u 14.20 sati  

6. ANTONIO IVAN ŠANGULIN u 14.40 sati 

 



ČETVRTAK, 09. RUJNA 2021.  

TEORIJSKI GLAZBENI PREDMETI 

 

1. KRISTINA ABRAMOVIĆ u 8.00 sati 

2. ANA MARIJA BARIŠIĆ u 8.20 sati 

3. TOMISLAV BREBRIĆ u 8.40 sati 

4. NINA FRANULOVIĆ u 9.00 sati 

5. LUKA GOTOVAC – ne ispunjava formalne uvjete natječaja 

6. LUKA HOSU u 9.20 sati 

7. JOSIP HRASTIĆ u 9.40 sati 

8. BARBARA KAJIN u 10.00 sati 

9. JURA KAURINOVIĆ u 10.20 sati 

10. DOMAGOJ KUČINIĆ u 10.40 sati 

11. INES LONČAR u 11.00 sati 

12. MAGDALENA MARTINČIĆ - ne ispunjava formalne uvjete natječaja 

13. IGOR MARTINEK - ne ispunjava formalne uvjete natječaja 

14. JULIJA NOVOSEL - ne ispunjava formalne uvjete natječaja 

15. MARIO PAVLIĆ - ne ispunjava formalne uvjete natječaja 

16. KATARINA PAVLOVIĆ u 11.20 sati  

17. DARIO POLJAK u 11.40 sati 

18. DAMIR SMERDEL u 12.00 sati 

19. IVANA STOJKOVIĆ -  ne ispunjava formalne uvjete natječaja 

20. JELENA SVIBEN u 12.20 sati 

21. ANTICA ŠARIĆ u 12.40 sati  

22. ŽELJKO ŠPOLJARIĆ u 13.00 sati 

23. ANDREJA VREKALIĆ u 13.20 sati 

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena 

određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja. 

Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom 



dokazati identitet. 

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole. 

 

Povjerenstva za procjenu kandidata 


