
 

          
       REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
           ŽUPAN 
       Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

 
KLASA:112-01/19-01/06 
URBROJ:2196 /1-01-19-4 
Vukovar, 10. svibnja 2019. godine  
 

Na temelju čl. 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) Povjerenstvo za 
provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika: 1. pročelnik/ica Službe za 
poslove proračuna i javnih financija, 2. pročelnik/ica Upravnog odjela za sport, mlade i 
demografiju, 3. pročelnik/ica Upravnog odjela za obrazovanje, 4. pročelnik/ica 
Upravnog odjela za opće poslove objavljenog 10. travnja 2019. godine u „Narodnim 
novinama“ broj 36/2019, objavljuje 
   

   POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

 
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto pročelnika/ice Službe 

za poslove proračuna i javnih financija mogu pristupiti 2 kandidata, i to: 
 

1. Aleksandar Veselinović, Vukovar 
2. Sandra Adžaga, Nuštar 

 
II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto pročelnika/ice 

Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju mogu pristupiti 3 kandidata, i to: 
 

1. Višnja Bobek, Osijek 
2. Tomislav Pavlović, Posavski Podgajci 
3. Kruno Šarić, Županja 

 
 III. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto pročelnika/ice 

Upravnog odjela za obrazovanje mogu pristupiti 3 kandidata, i to: 
 

1. Višnja Bobek, Osijek 
2. Tomislav Pavlović, Posavski Podgajci 
3. Jadranka Mustapić Karlić, Vinkovci 

 
IV. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto pročelnika/ice 

Upravnog odjela za opće poslove mogu pristupiti 3 kandidata, i to: 
 

1. Višnja Bobek, Osijek 
2. Tomislav Pavlović, Posavski Podgajci 
3. Marko Dikonić, Vinkovci 

 
 



V. Provjera znanja za radno mjesto  pročelnika/ice Službe za poslove proračuna i 
javnih financija i za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove 
provest će se  16. svibnja 2019. godine  (četvrtak) u 8,00 sati  u velikoj vijećnici 
Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9. 
 

VI. Provjera znanja za radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za obrazovanje 
provest će se  16. svibnja 2019. godine  (četvrtak) u 10,00 sati  u velikoj vijećnici 
Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9. 
 

VII. Provjera znanja za radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za sport, mlade i 
demografiju provest će se  16. svibnja 2019. godine  (četvrtak) u 12,00 sati  u velikoj 
vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9. 
 
 Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. 

 
 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA: 
Ida Kuić, dipl.iur. 
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