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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
       Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

 
KLASA: 112-02/20-01/11 
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Vukovar, 22. rujna 2020. godine  
 

Na temelju čl. 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) 
samoupravi ( „Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ) Povjerenstvo za provedbu Javnog 
natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1. Voditelj Odsjeka za EU 
poslove, strateške projekte i infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica; 2. Referent za obnovu i stambeno 
zbrinjavanje – 1 izvršitelj/ica; 3. Samostalni upravni referent za gospodarstvo (vježbenik) – 1 
izvršitelj/ica 4. Viši stručni suradnik za regionalni razvoj (vježbenik) – 1 izvršitelj/ica; 5. Viši referent 
za gospodarstvo (vježbenik) – 1 izvršitelj/ica; u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj 
objavljenog dana 04. rujna 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 99/2020, objavljuje 
   
 

POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 
 I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto: 1. Voditelj Odsjeka za EU poslove, 
strateške projekte i infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica; 2. Referent za obnovu i stambeno zbrinjavanje – 1 
izvršitelj/ica; 4. Viši stručni suradnik za regionalni razvoj (vježbenik) – 1 izvršitelj/ica; 5. Viši referent za 
gospodarstvo (vježbenik) – 1 izvršitelj/ica; mogu pristupiti KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE 
UVJETE JAVNOG NATJEČAJA. 

  
II. Povjerenstvo je utvrdilo da osobe koje su podnijele prijavu na radno mjesto 3. Samostalni upravni 

referent za gospodarstvo (vježbenik) – 1 izvršitelj/ica ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja zbog 
čega se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se daljni postupak javnog natječaj za 
navedeno radno mjesto obustavlja. 
 
 III. KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA o tome će dobiti 
pisanu obavijest na mail naveden u natječajnoj dokumentaciji s današnjim datumom i mogu pristupiti 
testiranju koje će se održati u vrijeme i mjesto navedeno u točki V. ovog Poziva. 
 
 IV. KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA dobiti će 
pisanu obavijest o razlozima neispunjavanja formalnih uvjeta na mail naveden u natječajnoj dokumentaciji i 
sukladno tome neće moći pristupiti testiranju. 
 

 V. Provjera znanja provest će se  28. rujna 2020. godine  (ponedjeljak) u 10,30 sati  u velikoj 
vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, Glagoljaška 27. 

 Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te masku za lice sukladno 
preporukama HZJZ-a, a s obzirom na epidemiološku situaciju vezano uz epidemiju COVID-19 bolesti. 

 
 
 

        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA: 
                    Ida Kuić, dipl. iur. 


