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KLASA: 112-02/22-01/4 

URBROJ: 2186-147-01-22-1 
Varaždin, 22. rujna 2022. 

         

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi    (NN broj 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12,  94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),   

članka 71. Statuta Glazbene škole u Varaždinu te članka 22. i 23. Pravilnika o načinu i postupku 

zapošljavanja u Glazbenoj školi u Varaždinu, ravnatelj Glazbene škole u Varaždinu dana               

22. rujna 2022. godine donosi 

 

ODLUKU  

O OBUSTAVI DIJELA NATJEČAJA   

objavljenog 1. rujna 2022. godine 

 
1. Obustavlja se dio postupka Natječaja za popunjavanje radnih mjesta (m/ž) (KLASA: 112-02/22-

01/4, URBROJ: 2186-147-01-22-1) objavljenog dana 1. rujna 2022. godine na mrežnoj stranici i 

oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Obustavlja se dio natječaja koji se odnosi na radno mjesto pod br. 8. nastavnik/ca harmonike i 

komorne glazbe – nepuno radno vrijeme (11 sati nastave – 20 sati ukupno tjedno), na 

neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica 

Posebni uvjeti: akademski muzičar harmonikaš, prof. harmonikaš, mag.mus. – harmonika 

Mjesto rada: sjedište Škole – Kapucinski trg 8, Varaždin i područni odjeli u Lepoglavi,  Cestici i 

Varaždinskim Toplicama 

 

 

2. Ravnatelj donosi Odluku o obustavi dijela natječaja iz točke 1. ove Odluke obzirom da je jedina 

prijavljena kandidatkinja povukla svoju prijavu te time prestala biti kandidatkinjom  u daljnjem 

natječajnom postupku.  

Obzirom da nije bilo prijavljenih drugih kandidata natječaj za navedeno radno mjesto se 

obustavlja. 

Natječaj će se ponoviti u zakonskom roku. 

 

3. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i 

oglasnoj ploči Škole. 

 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Obrazloženje 

 

Temeljem Natječaja za popunjavanje radnih mjesta (m/ž) (KLASA: 112-02/22-01/4, URBROJ: 

2186-147-01-22-1) koji je objavljen 1. rujna 2022. godine utvrđeno je da se na natječaj za radno 

mjesto pod br. 8. nastavnik/ca harmonike i komorne glazbe – nepuno radno vrijeme (11 sati 

nastave – 20 sati ukupno tjedno), na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica 

prijavila jedna kandidatkinja. Dana 16. rujna 2022. objavljena je Obavijest o području odnosno 

sadržaju i načinu vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj za navedeno radno mjesto na 

službenim stranicama Škole te dostavljeno kandidatkinji elektroničkom poštom. 

20. rujna 2022. kandidatkinja je obavijestila Školu putem elektroničke pošte da odustaje od 

daljnjeg natječajnog postupka za navedeno radno mjesto. Obzirom da nije bilo prijavljenih drugih 

kandidata natječaj za navedeno radno mjesto se obustavlja. 

Slijedom navedenog,  a sukladno čl. 22. i 23. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u 

Glazbenoj školi u Varaždinu ravnatelj donosi Odluku o obustavi dijela natječaja. 
 

   Ravnatelj: 

 

              mr.sc. Davor Matačić 
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