REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel pravne poslove i imovinu
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa:112-01/12-01/06
Ur.br.:2196/1-09-12-5
Vukovar, 22. studenog 2012. godine.
Na temelju čl. 20. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu
na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg savjetnika specijalista u Upravnom odjelu za pravne
poslove i imovinu, utvrđuje
LISTA KANDIDATA
prijavljenih na natječaj za radno mjesto višeg savjetnika specijalista u Upravnom odjelu za
pravne poslove i imovnu Vukovarsko-srijemske županije, koji ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja
i to:
1. Puljić Mato, Vinkovci, Stanka Vraza 5
2. Vrus Željko, Rokovci, Vinkovačka 14
3. Vrhovac Marijana, Županja, Melite Lorković 23
4. Lučić Marko, Zbjegovača, Školska 14
Lista kandidata zaključena je s rednim brojem četiri (4).
Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Vukovarskosrijemske županije imenovanim kandidatima upućuje
POZIV
na prethodnu provjeru znanja
Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj koji ispunjavaju formalne
uvijete iz natječaja Upravnog odjela za pravne poslove i imovnu Vukovarsko-srijemske županije za
radno mjesto višeg savjetnika specijalista , na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim
novinama broj 120/12 od 31. listopada 2012. godine i web-stranicama Vukovarsko-srijemske županije,
da pristupe dana 29.( četvrtak) studenog 2012. godine u 8,00 sati provjeri znanja koja će se
održati u velikoj vijećnici Vukovarsko srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9.
Testiranje će trajati 60 minuta.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu za
natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest.
Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, u
suprotnom neće moći pristupiti testiranju.
Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja bit
će pozvani na inervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja, koji će se održati 30. (petak) studenog
2012. godine u 8,00 sati u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, soba broj 14 u Vukovaru,
Županijska 9.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ida Kuić, dipl.iur.
Dostaviti:
1. Oglasna ploča Vukovarsko-srijemske županije
2. Web-stranice Vukovarsko-srijemske županije
3. Pismohrana

