
 

               
            REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
      Upravni odjel za opće poslove 
        Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

 
KLASA: 112-02/18-01/05 
URBROJ: 2196 /1-09-18-5 
Vukovar, 10. listopada 2018. godine.  
 

Na temelju čl. 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18) Povjerenstvo za provedbu 
Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 1. viši 
stručni suradnik za službeničke odnose; 2. viši stručni suradnik za pravne poslove i 
udruge; 3. Viši stručni suradnik za imovinu u Upravnom odjelu za opće poslove 
objavljenog 26. rujna 2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 86/2018, objavljuje 
   

   POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

 
 I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg stručnog 
suradnika za službeničke odnose mogu pristupiti 4 kandidata, i to: 
 
1. Tihana Stažnik, Jarmina 
2. Marija Zekić, Otok 
3. Filip Miličić, Vukovar 
4. Snežana Velebit, Borovo 
 
 II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg stručnog 
suradnika za pravne poslove i udruge mogu pristupiti 3 kandidata, i to: 
 
1. Dalibor Bajči, Tompojevci-Čakovci 
2. Marija Zekić, Otok 
3. Filip Miličić, Vukovar 
 

III. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg stručnog 
suradnika za imovinu mogu pristupiti 3 kandidata, i to: 
 
1. Ivana Giljanović Babić, Gradište 
2. Marija Zekić, Otok 
3. Filip Miličić, Vukovar 
 
 
 IV. Provjera znanja za radno mjesto  višeg stručnog suradnika za službeničke 
odnose provest će se  17. listopada 2018. godine  (srijeda) u 8,30 sati  u velikoj vijećnici 
Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9. 
 
 



 V. Provjera znanja za radno mjesto  višeg stručnog suradnika za pravne poslove i 
udruge provest će se  18. listopada 2018. godine  (četvrtak) u 08,30 sati  u velikoj 
vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9. 
 

VI. Provjera znanja za radno mjesto  višeg stručnog suradnika za imovinu provest 
će se  18. listopada 2018. godine  (četvrtak) u 10,00 sati  u velikoj vijećnici Vukovarsko-
srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9. 
 
 
 Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. 

 
 

       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA: 
                  Marko Dikonić, dipl.iur. 
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