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KLASA:UP/I 112-02/22-01/0002
URBROJ:2163-27-01-2-23-22
Medulin, 27.  Veljače 2023. 

Temeljem odredbe čl. 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20), te natječaja  za radna mjesta, KLASA: 112-04/23-01/0003, 
URBROJ: 2163-27-01-2-23-2, od 25. siječnja  2023. god., pročelnica Upravnog odjela za 
EU projekte, opću upravu i gospodarstvo  donosi 
     

R J E Š E N J E
poništenju dijela natječaja za radno mjesto VSS za prostorno planiranje 

 

1. Poništava se dio javnog natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme kojeg je 
raspisala Općina Medulin KLASA: 112-04/23-01/0003, URBROJ: 2163-27-01-2-23-2, 
od 25. siječnja  2023. god, u dijelu koji se odnosi na prijem u službu  na radno mjesto 
višeg stručnog suradnika za  prostorno planiranje ( točka 1.2.  stavka I, javnog 
natječaja). 

O b r a z l o ž e n j e

Općina Medulin raspisala je javni natječaj za prijem u službu KLASA: 112-04/23-01/0003, 
URBROJ: 2163-27-01-2-23-2, od 25. siječnja  2023. god. za radna mjesta višeg stručnog 
suradnika za prostorno planiranje i višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i 
gradnju.
Za  radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje pristigla je samo jedna 
prijava. Kandidat koji se prijavio na  predmetno radno mjesto uspješno je položio pismeni 
dio testiranja. Na usmenom dijelu testiranja utvrđeno je da kandidat nema iskustva u 
poslovima prostornog planiranja. 
Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi u roku od 15 dana od dana 
primitka istog.
Žalba se predaje neposredno pročelnici  Upravnog odjela za Eu projekte, opću upravu i 
gospodarstvo  Općine Medulin ili poštom preporučeno na adresu: Općina Medulin, Centar 
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223, 52203 Medulin, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. O žalbi odlučuje načelnik 
Općine Medulin. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu, sukladno odredbi 
članka 29. stavak 4. Zakona. 

                             
Pročelnica 

Suzana Racan Stern, dipl. iur. 

Dostaviti:
1. Matija Perić 
2. Očevidnik, ovdje
3. Arhiva, ovdje



 

Skeniranjem ovog QR koda, sustav 
će vas preusmjeriti na stranice 
izvornika ovog dokumenta, kako 
biste mogli provjeriti njegovu 
autentičnost i vjerodostojnost.
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