
 
 
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar   
43000 Bjelovar, Vatroslava Lisinskog br. 1 
Web: http://lisinski-bj.hr     
E-mail: glazbena@lisinski-bj.hr 
Klasa:100-01/2020-01/1 
Urbroj:2103-48-01-2020-1 
Bjelovar, 08.09.2020. 
 
  
 Temeljem članka 107. st. 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 
126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar 
raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa (m/ž) 

 
1. Nastavnika/ce gitare – na neodređeno puno radno vrijeme - 1 radnik/ica  
    – VSS, mag. mus. smjer gitara. 
1. Nastavnika/ce flaute – na neodređeno puno radno vrijeme - 1 radnik/ica  
    – VSS, mag. mus. smjer flauta. 
 
 Mjesto rada: Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija. 
 

 Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osobe koje 
se zapošljavaju u školskoj ustanovi, moraju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno 
člancima 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članku 17. Zakona o 
umjetničkom obrazovanju, te članku 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom 
obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96. i 80/99.). 
 
 Na natječaj se mogu prijaviti osobe  oba spola ravnopravno. 
 Radni odnos  se ugovara uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu, u kojoj treba navesti osobne podatke kandidata  (osobno 
ime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu) kao i naziv radnog mjesta na koje 
se prijavljuje, kandidat  je obvezan priložiti: 
- životopis 
- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  
- dokaz o državljanstvu,  
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak radi zapreka za 

zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana 
raspisivanja natječaja, 

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. 
 

 Kandidat  dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavlja isključivo u preslikama koje se neće vraćati. 
Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti 
izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. 

 Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze 
iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji(„NN“121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 



 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za 
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DO
KAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Termin, mjesto i način održavanja procjene i vrednovanja kandidata objavit će se na web 
stranici Škole, kandidati se neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave smatrat će se da su odustali 
od prijave na natječaj. 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u  svim 
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka u skladu s 
važećim propisima  o zaštiti osobnih podataka. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave natječaja na 
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole, kao i na mrežnoj stranici i oglasnoj 
ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje., a dostavljaju se na adresu: Glazbena škola 
Vatroslava Lisinskog Bjelovar, 43000 Bjelovar, Vatroslava Lisinskog br. 1 s naznakom 
„za natječaj“. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Za izabranog kandidata će se izvršiti provjera vjerodostojnosti diplome. 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole. 

Natječaj je objavljen 08. rujna 2020. godine. 
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