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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 

O P Ć I N A   L O B O R 
Povjerenstvo za provedbu 

natječaja 
 

 

KLASA: 112-01/22-01/02 

URBROJ: 2211/05-22-12 

 Lobor,  16.05.2022. god. 

 

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08,61/11, 04/18 i 112/19), 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, upućuje 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

Dana 24. svibnja 2022. godine (utorak) s početkom u 11:00 sati u 

društvenom domu u Loboru, na adresi Trg svete Ane 30, Lobor 

 

održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme, 1 referent/ica za opće poslove, koji je objavljen na portalu 

Narodnih novina. 

Formalne uvjete propisane Natječajem za prijam u službu referent/ica za opće poslove, ispunjava i 

može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidati sljedećih inicijala imena i 

prezimena:  

1. M.P. 

2. N.L. 

3. M.P. 

4. I.S. 

5. D.K. 
 

Kandidati i kandidatkinje su dužni, kada pristupe testiranju, predočiti osobnu iskaznicu, putovnicu ili 

vozačku dozvolu radi identifikacije. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti 

prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera 

znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem. Ako kandidat/kinja ne pristupe testiranju, smatrati 

će se da su povukli prijavu. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i 

zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način 

remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. 

Opis poslova, podaci 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 objavljeni su na web stranici Općine Lobor. 

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u 

službu. 

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Lobor i na Oglasnoj ploči Općine Lobor na adresi 

Trg svete Ane 30, Lobor 

 

POVJERENSTVO 

ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

 

DOSTAVITI: 

1. www.lobor.hr 

2. oglasna ploča, ovdje 

3. Pismohrana, ovdje 

http://www.lobor.hr/

