
  KLASA:112-01/22-01/02 

URBROJ:2140-35-04/1-22-19 

Pregrada, 06.12.2022. 

 

Temeljem objavljenog natječaja za prijam u radni odnos stručnog suradnika za financijske, pravne i opće poslove 

KLASA:112-01/22-01/02, URBROJ:2140-12-04/1-22-2 od dana 17.11.2022. godine te temeljem Odluke ravnatelja o 

provjeri dodatnih znanja i vještina te obavljanju razgovora sa kandidatima KLASA:112-01/22-01/02, 

URBROJ:2140-12-04/1-22-15 od dana 06.12.2022. godine, povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje 

 

 

POZIV NA PROVJERU DODATNIH ZNANJA I VJEŠTINA 

 

 

Dana 19.12.2022. godine u zgradi sjedišta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada, Janka 

Leskovara 40/1, u dvorani za sastanke, održati će se postupak provjere dodatnih znanja i vještina za  prijam u radni odnos 

stručnog suradnika financijske, pravne i opće poslove u Odjel za financijske, pravne i opće poslove, a temeljem Natječaja 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme s obveznim probnim rokom od 6 mjeseci koji je  objavljen pri Hrvatskom 

zavodu za zapošljavanje dana 17.11.2022. i na službenoj mrežnoj stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske 

županije, www.zuc-kzz.hr  23. studenoga 2022. godine. 

Formalne uvjete propisane Natječajem ispunjavaju i mogu pristupiti provjeri dodatnih znanja i vještina za 

navedeno radno mjesto, kandidati/kinje sljedećih inicijala:  

 

1. M. P. 

2. M. Č. 

3. K. K. 

4. P.  I. 

5. V. Č. 

6. J.  C. 

7. J.  I. 

8. N. G. 

9. A. Č. 

 

Testiranje se provodi u 2 grupe : 

 

       Grupa 1. 19.12.2022. u 11:00 sati:                                                 Grupa 2.  19.12.2022. u 11:30 sati                

1. M. P        1.      J. C.    

2. M. Č.       2.      J.  I.    

3. K. K.       3.     N. G. 

4. P. I.       4.     A. Č. 

5. V.Č. 

       

 

Kada pristupe testiranju, pozvani su dužni predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Ako tko od pozvanih ne pristupi 

testiranju, smatrati će se da je prijava na Oglas povučena.  

Opis poslova, način obavljanja provjere dodatnih znanja i vještina kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za 

pripremanje kandidata za provjeru dodatnih znanja i sposobnosti objavljeni su  na web stranici Županijske uprave za ceste 

Krapinsko-zagorske županije www.zuc-kzz.hr. 

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. Pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta. 

 

Provjeru dodatnih znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja. 

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, www.zuc-kzz.hr  i na 

Oglasnoj ploči Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/1. 

 

 

                                                                               PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA  

                                                                               Ivana Palčec 

 

 

 

 


