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Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za 

prijam u službu, dana 4. rujna 2014. godine objavljuje 

 

P O Z I V 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

 

1. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) je utvrdilo da 

prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati koji ispunjavaju sve 

formalne uvjete propisane u Javnom natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni 

probni rad od tri mjeseca, u Općini Lobor, Jedinstveni upravni odjel,  za radno mjesto referenta/ice za 

komunalno redarstvo, ekologiju i gospodarenje općinskom imovinom – komunalnog redara, a koji je 

objavljen u “Narodnim novinama” broj 90/14, na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine 

Lobor, dana 25. srpnja 2014. godine: 

 IGOR KRAJNIK i  

 ZDRAVKO KRAJNIK 
 

2. Kandidati iz točke 1. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati 

dana 11. rujna (četvrtak) 2014. godine, u društvenom domu u Loboru (Trg svete Ane 30, Lobor), s 

početkom u 9,00 sati. 

Prilikom pristupanja prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti potrebno je predočiti osobnu iskaznicu ili 

drugu identifikacijsku ispravu.  

Smatra se da je kandidat, koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, bez obzira na 

razloge, povukao prijavu na natječaj.  

Ostale informacije vezane uz opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu 

provjeru znanja i sposobnosti objavljene su na web-stranici Općine Lobor (www.lobor.hr). 

3. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Lobor. 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
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