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KLASA:112-01/19-04/11 

URBROJ:2186-147-01-19-11 

Varaždin, 30. prosinac 2019. 

         

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 i 98/19), Pravilnika o 

načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi u Varaždinu te Odluci o imenovanju povjerenstva za 

vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta (m/ž) od 13. prosinca 

2019., Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 30. prosinca 2019. 

donosi sljedeću 

 

OBAVIJEST 

o rasporedu razgovora - intervjua kandidata prijavljenih na natječaj 

       
I. 

Ova Obavijest se odnosi na kandidate u smislu Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj 

školi u Varaždinu, a u svezi Natječaja za popunu radnih mjesta (m/ž) (KLASA:112-01/19-04/11, 

URBROJ:2186-147-01-19-1) objavljenim 13. prosinca 2019. za radno mjesto: 

1. nastavnik/ca hrvatskog jezika – nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme, do 

najkasnije 31. kolovoza 2020.  – 1 izvršitelj/ica 

 

II. 

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. 

 

Kandidati se pozivaju na razgovor (intervju) u sjedište Glazbene škole u Varaždinu na adresi Kapucinski trg 

8, Varaždin u sobu br. 8 (prizemlje) u četvrtak, 2. siječnja 2020. po rasporedu kako slijedi: 

 

Vrijeme Ime i prezime kandidata 

10,00 sati Valentina Vidaček 

10,10 sati Ivana Zidar 

10,20 sati Kristijan Skočibušić 

10,30 sati Neda Njegač 

10,40 sati Gordana Martan 

 

III. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne 

smatra se kandidatom u postupku natječaja. 

Osobi iz st. 1 školska ustanova dostavlja pisanu obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra 

kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte ako je navedena u prijavi,  a ako nije, 

pisano poštom. 

IV. 

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Glazbene škole u Varaždinu – www.glazbena.hr 

(Informacije  Natječaji). 
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