KLASA: 119-01/13-01/22 ; URBROJ: 510-14-17 od 31.ožujka 2014.
Na temelju članka 50.b stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj
92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i
članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
(Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12) predstojnica Državnog ureda za obnovu i
stambeno zbrinjavanje d o n o s i
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja
za prijam u državnu službu
I. Djelomično se obustavlja postupak prijma službenika u državnu službu u Državni
ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na neodređeno vrijeme po Javnom natječaju KLASA:
119-01/13-01/22 ; URBROJ: 510-14-12 od 29. siječnja 2014., objavljenom u Narodnim
novinama broj 13/14 od dana 3.veljače 2014., na web stranici Ministarstva uprave, Hrvatskog
zavoda za zapošljavanja i Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za radno mjesto:
4. SEKTOR ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
Služba za nadzor i sudske postupke
Odjel za sudske postupke
5. viši upravni savjetnik
- za radno mjesto viši upravni savjetnik podneseno je ukupno 7 ponuda, od kojih njih 6 zadovoljavaju
formalne uvjete, a 1 ne udovoljava uvjetima iz javnog natječaja. Na testiranje se nije odazvao niti jedan
kandidat koji zadovoljava formalne uvjete.

6. GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za javnu nabavu
9. viši stručni savjetnik
-za radno mjesto višeg stručnog savjetnika podneseno je ukupno 7 ponuda, od kojih njih 2 zadovoljava
formalne uvjete, a njih 5 ne udovoljava uvjetima iz javnog natječaja. Na testiranje su se odazvala 2
kandidata od kojih niti jedan nije prošao bodovni prag (5 bodova).

II. Protiv Odluke o obustavi postupka prijma službenika u državnu službu na
neodređeno vrijeme nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
III. Odluka će biti objavljena na web-stranici Državnog ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanje i web-stranici Ministarstva uprave.

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU
I STAMBENO ZBRINJAVANJE

