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Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d'o.o' od 03. siječnja
2017. godine u natječaju za radno mjesto - SPEclJALlsT ZA PosLoVE JAVNE NABAVE,
za 1 izvlšitelja (m/Ž), na određeno Vrijeme, puno radno Vrijeme, nakon uvida u prijave i

natječajnu dokumentaciju svih kandidata, direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog
Povjerenstvaza provedbu natječaja, dana 17. srpnja 2018. godine donosislijedeću

ODLUKU
o poništenju natječaja

za radno mjesto
- SPECIJALIST ZA POSLOVE JAVNE NABAVE -

1 izvršitelj (m/ž)' na određeno vrijeme' puno radno vrijeme

l. Poništava se natječaj za radno mjesto sPEclJALIsT zA PosLoVE JAVNE
NABAVE u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici
www.riieka2020.eu dana 20. Iipnja 2018. godine.

ll. Protlv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnlh lijekova.

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

obrazloŽenje

TD Rijeka 2020 d.o'o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto sPEclJALlsT zA
PosLoVE JAVNE NABAVE (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen na HZZo i web stranici
www.riieka2020,eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 - Facebooku kao i na portalu
mojposao.hr, dana 20. lipnja 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio 15 (slovima: petnaest dana) dana od dana objave
natječaja odnosno 5. srpnja 2018. godine.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje Specijalista za poslove javne nabave u
R|JEKA 2020 d.o.oje po primitku inakon isteka rokaza podnošenje prijava, utvrdilo da su
ukupno pristigle 2 prijave, da su sve prijave pristigle pravodobno ali da oba natjecatelja ne
udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo za provedbu natječaja loŽilo je da se natječaj
poništi ida se raspiše novi natječaj odnosno da se ponovinatj p radno mjesto.
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Dostaviti:
1.Hrvatski zavod za zapošljavanje
2. Kandidati kojisu se prijavili na natječaj
3. Arhiva, ovdje
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