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Klasa: O2-4, Ur.broj: 97214-2018
U Rijeci, 04. listopada 2018. godine

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva R|JEKA 2020 d'o.o. od 03. siječnja 2017. godine u
natječaju za radno mjesto - VODITELJ KoRPoRATlVNlH PARTNERSTVA l PRODAJE , za 1 izvršitelja (mlž),
na određenovrijeme, puno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata,
direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, dana 4.listopada 2018.
godine donosi slijedeću

1

ODLUKU
o poništenju natječaja
za radno mjesto
VODITELJ KORPORATIVNIH PARTNERSWA I PRODAJE izvršitelj (m/Ž)' na određenovrijeme' puno radno vrijeme

l.

Poništava se natječaj za radno mjesto VoDITELJ KoRPORATIVNIH PARTNERSTVA l PRoDAJE
u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZO i na web stranici www.riieka2O20.eu dana 3.
kolovoza 2018. godine.

ll.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

lll. ova odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali
na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o..

obraz!oženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni

natječaj za radno mjesto VODITELJ KoRPoRATIvNlH
koji je objavljen na HZZo i web stranici www.riieka2O20.eu,
na društvenim mreŽama Rijeka 2020 _ Facebooku, dana 3. kolovoza 2018. godine.

PARTNERSWA l PRODAJE, za 1 izvršitelj/ica,

Rok za podnošenje prijava je bio 21 (slovima: dvadeset ijedan dana) dana od dana objave natječaja
odnosno do 24. kolovoza 2018. godine. lspravkom natječaja rok prijave na natječaj je bio produŽen do 07
rujna 2018. godine.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje VOD|TELJ KORPORAT|VNlH PARTNERSTVA l
PRODAJE u RIJEKA 2020 d.o.o utvrdilo je da nakon razgovora s odabranim kandidatima i na temelju kriterija
za odabir nijedan kandidat nije prešao minimalni bodovni plag za prijem na predmetno radno mjesto.
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Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo za provedbu natječaja predloŽilo je da se natječaj poništi i da se
raspiše novi natječajodnosno da se ponovi natječajza predmetno radno
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