
  
Upravni odjel za poslove gradonačelnika  

i Gradskog vijeća 

   Povjerenstvo za provedbu natječaja 

KLASA: 112-01/22-01/6 

URBROJ: 2186-1-04-01/4-22-12 

Varaždin, 17. lipnja 2022. 

 

Sukladno odredbama članka 19.-29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 

112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje sljedeći 

 

 

ISPRAVAK OBAVIJESTI I UPUTA 

kandidatima/kandidatkinjama u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme u 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina  

 

I. 

U Obavijestima i uputama kandidatima kandidatima/kandidatkinjama u postupku prijma u 

službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća 

Grada Varaždina KLASA: 112-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-04-01/4-22-8 od 15. lipnja 

2022. godine, obavljenim na web-stranici Grada Varaždina: 

https://varazdin.hr/upload/2022/06/jn_04_protokol_62a9a57ca8e1c.pdf u točki I. OBJAVA 

NATJEČAJA tekst: 

 

"U "Narodnim novinama" broj 68/22 od 15. lipnja 2022. godine i na službenim web-

stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr, objavljen je Javni natječaj za prijam u službu 

u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina (u 

daljnjem tekstu: Natječaj), te se daju upute kako slijedi." 

 

mijenja se tekstom: 

 

"U "Narodnim novinama" broj 68/22 od 15. lipnja 2022. godine i na službenim web-

stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr, objavljen je Javni natječaj za prijam u 

službu u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina (u daljnjem tekstu: Natječaj). U "Narodnim novinama" broj 69/22 od 17. 

lipnja 2022. godine i na službenim web-stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr, 

objavljen je Ispravak istog. 

Kandidatima u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća daju se upute kako slijedi:". 
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U istoj točki tekst: "Prijava na predmetni Natječaj smatra se dostavljenom u roku ako je na 

prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok 

za prijavu na Natječaj, odnosno ako je predana neposredno u pisarnicu Grada Varaždina, 

Trg kralja Tomislava 1, zaključno do 23. lipnja 2022. godine." 

 

mijenja se tekstom: 

 

"Prijava na predmetni Natječaj smatra se dostavljenom u roku ako je na prijemnom 

žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za 

prijavu na Natječaj, odnosno ako je predana neposredno u pisarnicu Grada Varaždina, 

Trg kralja Tomislava 1, zaključno do 25. lipnja 2022. godine.". 

 

II. 

 

U točki VI. DODATNE UPUTE I INFORMACIJE tekst: "Od dana objave u "Narodnim 

novinama" počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na Natječaj." mijenja se 

tekstom: 

 

"Od dana objave Ispravka javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća u "Narodnim novinama" počinje teći 

osmodnevni rok za podnošenje prijava na Natječaj.". 

 

 

POVJERENSTVO 

ZA PROVEDBU NATJEČAJA    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


