
 

  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 KARLOVA ČKA ŽUPANIJA 

  
GRAD OGULIN

 
Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, 
 prostorno ureñenje i zaštitu okoliša 
 
KLASA: 112-07/10-01/4 
URBROJ: 2133/02-04/1-10-30 
Ogulin, 28.05.2010. 
 
 Na temelju članka 19. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08) pročelnica 
Upravnog odjela za stambeno komunalne poslove, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša, dana 
28. svibnja 2010. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o poništenju natječaja 

 
 

Članak 1. 
 
 Poništava se natječaj Upravnog odjela za stambeno komunalne poslove, prostorno 
ureñenje i zaštitu okoliša Grada Ogulina objavljen u Narodnim novinama br. 36 od 24. ožujka 
2010. godine za prijam u službu vježbenika na odreñeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica za 
obavljanje vježbeničke prakse od 12 mjeseci, više stručne spreme, VŠS tehničkog ili pravnog 
smjera na radno mjesto komunalnog redara I. 
 
 

Članak 2. 
 
 Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
 
 

Članak 3. 
 
 Obavijest o poništenju natječaja objavit će se u „Narodnim novinama“ te na web 
stranicama Grada Ogulina.  
 
 Pročelnica 
 Slavica Zubčić, dipl. ing. arh., v.r. 
 
 
 
 
 



 

  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 KARLOVA ČKA ŽUPANIJA 

  
GRAD OGULIN

 
 Upravni odjel za financije, 
 upravu i samoupravu 
 
KLASA: 112-07/10-01/2 
URBROJ: 2133/02-03/1-10-30 
Ogulin, 28.05.2010. 
 
 Na temelju članka 19. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08) pročelnica 
Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu, dana 28. svibnja 2010. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o poništenju natječaja 

 
 

Članak 1. 
 
 Poništava se natječaj Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu Grada 
Ogulina objavljen u Narodnim novinama br. 36 od 24. ožujka 2010. godine za prijam u službu 
vježbenika na odreñeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica za obavljanje vježbeničke prakse od 12 
mjeseci, visoke stručne spreme, VSS, ekonomskog smjera na radno mjesto stručnog suradnika 
za gospodarstvo. 
 
 

Članak 2. 
 
 Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
 
 

Članak 3. 
 
 Obavijest o poništenju natječaja objavit će se u „Narodnim novinama“ te na web 
stranicama Grada Ogulina.  
 
 
 
 Pročelnica 
 Božica Cindrić, dipl. oec., v.r. 
 
 
 
 



 

  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 KARLOVA ČKA ŽUPANIJA 

  
GRAD OGULIN

 
 Stručna služba Gradskog vijeća 
 
KLASA: 112-07/10-01/1 
URBROJ: 2133/02-02/1-10-47 
Ogulin, 28.05.2010. 
 
 Na temelju članka 19. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08) tajnica Stručne 
službe Gradskog vijeća Grada Ogulina, dana 28. svibnja 2010. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o poništenju natječaja 

 
 

Članak 1. 
 
 Poništava se natječaj Stručne službe Gradskog vijeća Grada Ogulina objavljen u 
Narodnim novinama br. 36 od 24. ožujka 2010. godine za prijam u službu vježbenika na 
odreñeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica za obavljanje vježbeničke prakse od 12 mjeseci, srednje 
stručne spreme, SSS tehničkog, društvenog ili ekonomskog smjera na radno mjesto 
administrativnog referenta. 
 
 

Članak 2. 
 
 Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
 
 

Članak 3. 
 
 Obavijest o poništenju natječaja objavit će se u „Narodnim novinama“ te na web 
stranicama Grada Ogulina.  
 
 
 
 
 Tajnica 
 Marica Barbari ć, dipl. iur., v.r. 
 
 


