
               
       REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

                   ŽUPAN 

      Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

 

KLASA: 112-01/22-01/11 

URBROJ: 2196 -01-22-3 

Vukovar, 21. prosinca 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 Javnog natječaja za 

imenovanje pročelnika  Upravnih odjela i Službi Vukovarsko-srijemske županije  – 6 izvršitelja na neodreĎeno 

vrijeme, objavljenog dana 07. prosinca 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 142/22 objavljuje 

   

 

POZIV 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

 

 I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radna mjesta pročelnika Upravnih odjela i Službi 

Vukovarsko-srijemske županije – 6 izvršitelja; mogu pristupiti KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE 

UVJETE JAVNOG NATJEČAJA. 

 

 Kandidati iz stavka 1. ove točke su sljedeći: 

 

 Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-

srijemske županije 

 

1. M.B., Vukovar 

 

 Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-

srijemske županije 

 

1. J.M.K., Vinkovci 

 

 Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske 

županije 

 

1. M.A., Tovarnik 

 

 Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije 

 

1. M.P., Vinkovci 

 

 Javni natječaj za imenovanje pročelnika Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-

srijemske županije 

 

1. K.C., Vinkovci 

 

 Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske 

županije 

 

1. M.M., Vinkovci 

2. S.L., Ivankovo 

 



 II. 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. 

 

 III. Provjera znanja za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, pročelnika 

Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša i pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i 

demografiju  provest će se  28. prosinca 2022. godine  (srijeda) u 08,00 sati  u velikoj vijećnici Vukovarsko-

srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9. 

 

Provjera znanja za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj, pročelnika 

Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti i pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu  provest 

će se  28. prosinca 2022. godine  (srijeda) u 11,00 sati  u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u 

Vukovaru, Županijska 9. 

 

 Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu . 

 

 

 

      POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 
 


