
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU 

    – za obavljanje poslova radnog mjesta referenta – komunalnog redara u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi    

Na temelju članka 20. 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 na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički 

Bregi, upućuje 

  

          POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU 

   Dana 10. travnja 2012. godine (utorak), s početkom u 17,00 sati u zgradi Općine Koprivnički Bregi, 

Trg kralja Tomislava bb, Koprivnički Bregi, sala za sastanke, održat će se postupak provjere znanja i 

sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta 

referenta – komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Bregi, 

  

a na temelju objavljenog natječaja za prijam službenika, 1 izvršitelj – m/ž, na neodređeno vrijeme, 

objavljenog u «Narodnim novinama» broj 33 od 16. ožujka 2012. godine, na radno mjesto referenta – 

komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi. Kandidati koji ispunjavaju 

formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti na testiranje i intervju su sljedeći: 

  

MLADEN BOROŠA, Koprivnica, Ulica Draganovec 11, ZDRAVKO BRLJEK, Novigrad Podravski, Trnovec 

58, DEJAN PLANTIĆ, Koprivnički Bregi, Narodne omladine 20, ANDREJA VULJAK, Koprivnica, Stari 

Brežanec 4 a. 

  

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako 

kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj za koji je predao 

prijavu. Pravni i drugi izvori ažurirani sa posljednjim izmjenama, koje trebaju koristiti kandidati za 

pripremu provjere znanja i sposobnosti te opis postupka provjere znanja i spsobnosti i bodovanja, 

objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na www.koprivnicki-bregi.hr. Testiranje i intervju 

provest će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja. 

  

Ovaj poziv će se objaviti na web stranici Općine Koprivnički Bregi:www.koprivnicki-bregi.hr i 

na oglasnoj ploči Općine Koprivnički Bregi. 

  

 Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu   
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