
                  
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
KLASA: 112-01/22-01/2    
URBROJ: 2186-6-03/1-22-6 
Petrijanec, 21. studenoga 2022. 
 

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), 

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec, donosi 

 
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA 

 
I. 

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijanec, 

na radno mjesto: administrativni referent - administrator projekta - 1 izvršitelj/ica, na 

neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-01/22-01/2 

URBROJ: 2186-6-03/1-22-1, od 2. studenoga 2022., objavljen u „Narodnim novinama“ broj 

129/2022 od 4.11.2022., na oglasnoj ploči Općine Petrijanec i internetskim stranicama 

Općine Petrijanec www.petrijanec.hr. 

 

II. 
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 

 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti svim kandidatima 

prijavljenim na javni natječaj, a objavit će se u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči 

Općine Petrijanec i internetskim stranicama Općine Petrijanec www.petrijanec.hr. 

 

Obrazloženje 

 

Dana 2. studenoga 2022. godine, raspisan je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Petrijanec, na radno mjesto administrativni referent - administrator 

projekta - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, 

KLASA: 112-01/22-01/2, URBROJ: 2186-6-03/1-22-1, od 2. studenoga 2022., objavljen u 

„Narodnim novinama“ broj 129/2022 od 4.11.2022., na oglasnoj ploči Općine Petrijanec i 

internetskim stranicama Općine Petrijanec www.petrijanec.hr. 

 

Sukladno članku 20. stavku 1. Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), natječaj 

provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik upravnog tijela. 

 

 

http://www.petrijanec.hr/
http://www.petrijanec.hr/


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Petrijanec za radno mjesto: administrativni referent - administrator projekta, na 

sjednici je utvrdilo da nijedan od prijavljenih kandidata na javni natječaj ne ispunjava jedan 

od posebnih uvjeta propisanih javnim natječajem, te je radi navedenog odlučeno kao u izreci 

ove Odluke. 

 

 
 PROČELNICA 
  Ankica Košić 


