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Upravni odjel za gospodarstvo, 
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KLASA:112-01/20-10/1 
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Drniš, 16. ožujka 2020. godine 

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), u postupku  oglasa za 
prijam u službu na određeno vrijeme pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene 
djelatnosti  Grada Drniša, dana 16. ožujka 2020. godine donosi  

 
Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu 

višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, razvoj i EU fondove 
  

1.      Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i/ili 

roditeljskog dopusta u  Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti, Odsjek – Centar 

za razvoj kompetencija u ruralnom turizmu, na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu, 

razvoj i EU fondove – dislocirano radno mjesto u Pakovu Selu - 1 izvršitelj/ica, KLASA:112-01/20-10/1, 

URBROJ:2182/06-20-01, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranice i na oglasnoj 

ploči Grada Drniša 8. siječnja 2020. godine. 

2.      Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
3.      Ova odluka objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Drniša  i dostaviti svim kandidatima 
prijavljenim na oglas.  

O b r a z l o ž e n j e 
  

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) nakon raspisanog oglasa 
ne mora se izvršiti izbor ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.  Kako ni jedan od 
prijavljenih kandidata nije ispunio uvjete oglasa za prijam, donosi se odluka o poništenju oglasa. 

Temeljem članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) propisano je kako protiv 
odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Također je propisano kako se 
odluka o poništenju dostavlja kandidatima prijavljenim na oglas. 

 
Pročelnica  
Ivana Sučić, dipl.oec., v.r. 

Dostaviti: 

1. Kandidatima  

2. HZZ Područni ured drniš 

3. Dokumentacija - ovdje 


