
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA 

VARAŽDIN, HALLEROVA ALEJA 3/A 

KLASA: 112-01/23-05/1 

URBROJ: 2186-155-22-23-13 

Varaždin, 01. 02. 2023. 

 

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u 

Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05)  te Odluci o imenovanju 

Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu 

radnih mjesta od 19.  siječnja  2023. godine  do  27. siječnja  2023. godine, Povjerenstvo za 

procjenu i vrednovanje kandidata dana 01. veljače  2023. godine 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 

Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu, a u svezi natječaja za popunu radnog  mjesta objavljenog 

19. siječnja  2023. godine za radno mjesto: 

1. Domar -  1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme  s punim radnim vremenom (40 sati 

tjedno) 

II. 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata je utvrdilo listu kandidata  prijavljenih na 

natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. 

Kandidati prema početnim slovima prezimena i imena  se pozivaju na razgovor (intervju) u 

sjedište Strojarske i prometne škole, Varaždin na adresi Hallerova aleja 3/A, Varaždin u uredu 

tajnice,  u srijedu,  08. veljače  2023. godine po rasporedu kako slijedi: 

09:00  sati – K. I. 

09:20 sati – G. D. 

09:40 sati – G. N. 

10:00 sati – H. D. 

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 stavka 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. 



IV. 

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Strojarske i prometne škole u Varaždinu. 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata 

 

  


