
               
       REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

   Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti 

            Povjerenstvo za provedbu oglasa 

 

KLASA: 112-01/22-01/04 

URBROJ: 2196-12-22-4 

Vukovar, 08. travnja 2022. 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 Oglasa 

za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto 1. Referent za obrazovanje – voditelj 

projekta – „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih 

komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju“ u Upravnom odjelu za obrazovanje i 

društvene djelatnosti  – 1 izvršitelj/ica, objavljenog dana 18. ožujka 2022. godine na Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje objavljuje   

POZIV 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

 I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto na određeno vrijeme 1. Referent za 

obrazovanje – voditelj projekta – „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u 

nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju“ u Upravnom odjelu za 

obrazovanje i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica; mogu pristupiti KANDIDATI KOJI 

ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA. 

  

 II. KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA o tome će dobiti pisanu 

obavijest na mail naveden u dokumentaciji s današnjim datumom i mogu pristupiti testiranju koje će se 

održati u vrijeme i mjesto navedeno u točki IV. ovog Poziva. 

 

 Kandidati iz stavka 1. ove točke su sljedeći: 

1. V.T. 

2. B.T. 

3. J.Š. 

4. M.I. 

5. V.P. 

6. K.B. 

 

 III. KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA dobiti će pisanu 

obavijest o razlozima neispunjavanja formalnih uvjeta na mail naveden u dokumentaciji i sukladno tome 

neće moći pristupiti testiranju. 

 

 IV. Provjera znanja za radno mjesto 1. Referenta za obrazovanje – voditelj projekta – 

„Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih 

posrednika djeci s teškoćama u razvoju“u  Upravnom odjelu za obrazovanje i društvene djelatnosti – 

1 izvršitelj/ica; provest će se 14. travnja 2022. godine  (četvrtak) u 09,00 sati  u Velikoj vijećnici 

Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, Glagoljaška 27. 

 Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. 

 

 

      POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA 

       


