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OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA OD 13. PROSINCA 2019.  

 ZA RADNA MJESTA NASTAVNIKAKLAVIRA I KOREPETITORA,  

NASTAVNIKA TAMBURE, NASTAVNIKA UDARALJKI, NASTAVNIKA SOLO 

PJEVANJA, NASTAVNIKA OBOE, NASTAVNIKA FAGOTA I NASTAVNIKA ROGA   

 

I. 

 Temeljem provedenog natječaja od 13. prosinca 2019. godine uz prethodnu suglasnost 

Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek od 3. siječnja 2020. godine odlučeno je da se 

u radni odnos prime: 

I. Na radno mjesto nastavnice klavira i korepetitora: 

1. Silvija Bauer, VSS, mag. muzike/klavir na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 

2. Anja Papa, mag. muzike/klavir na neodređeno vrijeme za 14 sati nastave tjedno. 

II. Na radno mjesto nastavnika tambure Marijo Zbiljski, VSS, mag. muzike/tamburaško umijeće, 

na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za 1630 sati nastave tjedno. 

III. Na radno mjesto nastavnika udaraljki i korepetitora za nastavu plesa Petar Pranjić, mag. 

muzike/udaraljke na neodređeno vrijeme za 915 sati nastave udaraljki tjedno i na određeno vrijeme za 

1030 sati korepeticije plesa tjedno. 

IV. Na radno mjesto nastavnice solo pjevanja Anja Papa, mag. muzike/solo pjevanje na 

neodređeno vrijeme za 6 sati nastave tjedno. 

V. Na radno mjesto nastavnice oboe Antonija Bogner, VSS, ak. muzičar oboist i prof. za 930 sati 

nastave oboe tjedno u svojstvu vanjske suradnice na određeno vrijeme do 26.06.2020. 

VI. Na radno mjesto nastavnika fagota Makhylo Kraynyk, VSS, ak. muzičar fagotist za 415 sati 

nastave fagota tjedno u svojstvu vanjskog suradnika na određeno vrijeme do 26.06.2020. 

VII. Na radno mjesto nastavnika roga Viktor Martinjuk, VSS, ak. muzičar rogist za 2 sata nastave 

roga tjedno u svojstvu vanjskog suradnika na određeno vrijeme do 26.06.2020. 

 

II. 

Kandidati koji su podnijeli prijavu na natječaj mogu svoje dokumente koje su predali u 

izvorniku preuzeti u tajništvu škole svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 11 do 14 

sati.  

  

III. 

 Kandidati žalbu na odluku o izboru mogu podnijeti pismenim putem Školskom odboru 

Glazbene škole Franje Kuhača Osijek u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja na web 

stranici škole, osim kandidata koji se pozivaju na pravo prvenstva i koji to pravo ostvaruju na način 

propisan zakonom. 

 

IV. 

 Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o 

rezultatu natječaja. 

 

 

              Ravnateljica: 

               Sunčana Bašić, prof., v.r. 


