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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 i 112/19) Povjerenstvo za 
provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 
1. a) viši stručni suradnik za poslove legalizacije – 2 izvršitelja; 1. b) viši referent za 
prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj; 1. c) referent za poslove legalizacije – 3 
izvršitelja; 1. d) referent – 1 izvršitelj u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu 
okoliša Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 29. srpnja 2020. godine u „Narodnim 
novinama“, broj 87/20, objavljuje 
   
 

   POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

 
 I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg stručnog 
suradnika za poslove legalizacije može pristupiti 2 kandidata, i to: 
 

1. Ivana Boban Lazić, Ilok  
2. Tamara Kos, Županja 

 
 

II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg referenta za  
prostorno planiranje i gradnju može pristupiti 4 kandidata, i to: 

 
1. Ivana MenĎušić, Vinkovci  
2. Ivan Karurin, Županja  
3. Mirjana Bičanić, Rokovci 
4. Zlatko Čuljak, Vinkovci 

 
 

III. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto referenta za 
poslove legalizacije može pristupiti 6 kandidata, i to: 

 
1. Katarina Kostić, VoĎinci  
2. Terezija Plavšić, Županja 
3. Jasna Čičić, VoĎinci 
4. Ivana Tišov, Vukovar 
5. Anita Ivanšić, Gradište 
6. Tin Ivić, Svinjarevci 

 
 



IV. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto referenta  
može pristupiti 6 kandidata, i to: 
 

1. Ivana MenĎušić, Vinkovci  
2. Bruno Hranuelli, Vinkovci  
3. Katarina Kostić, VoĎinci 
4. Ivan Marinčić, Vinkovci 
5. Ivana Tišov, Vukovar 
6. Anita Ivanšić, Gradište 

 
 V. Provjera znanja za radno mjesto pod točkom I. - viši stručnog suradnika za 
poslove legalizacije i  točkom III. - referent za poslove legalizacije provest će se  19. 
kolovoza 2020. godine  (srijeda) u 9,00 sati  u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske 
županije u Vukovaru, Županijska 9. 
 
 VI. Provjera znanja za radno mjesto pod točkom II. – viši referent za prostorno 
planiranje i gradnju i  točkom IV. - referent provest će se  20. kolovoza 2020. godine  
(četvrtak) u 9,00 sati  u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, 
Županijska 9. 
 
 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. 


