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Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne
novine, broj 22/11 i 74/14 ), članka 38. Pravilnika o radu klase: 023-01/2015-01/03,
urbroja: 580-06/57-15-1, od 6. veljače 2015., članaka 24. Temeljnog kolektivnog
ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj
24/17), te nakon provedenog Natječaja, klase: 112-01/17-03/001, urbroja: 580-06/57-
2017-003 od 17. siječnja 2017., objavljenog u Narodnim novinama broj 6/2017 od 20.
siječnja 2017., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru kandidata

1. MIHOVIL PAVEČIĆ, struc.spec.oec. iz Zagreba, Nehruov trg 12, izabran je za
rad na radnom mjestu: viši stručni referent za međunarodnu suradnju u
Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju.

2. Kandidat se prima na rad na određeno vrijeme od 1 Uedne) godine.

3. Ova odluka objavit će se na oglasnoj ploči odnosno internetskoj stranici
Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao obavijest o rezultatima natječaja.

4. Kandidati koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku biti
će obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana stupanja na
snagu ove odluke putem elektroničke pošte.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Natječaj za radno mjesto - viši stručni referent za međunarodnu suradnju -
upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera u Odjelu za međunarodnu i
europsku suradnju (1 izvršitelj) trajao je od 20. siječnja 2017. do 29. siječnja 2017., a
objavljen je na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja,
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te u Narodnim novinama.

Ukupno je zaprimljeno 41 (četrdesetijedna) molba za predmetno radno mjesto. Na
temelju zaprimljene dokumentacije kandidata koji su udovoljili uvjetima natječaja,
provedenog selekcijskog postupka, te sukladno kriteriju za odabir, predsjednik Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki 1. izreke.
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Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno Zakonu o radu (Narodne novine, broj 93/14) protiv ove odluke ne postoji
mogućnost žalbe.

Dostaviti:
1. Izabrani kandidat Mihovil Pavečić, Nehruov trg 12, Zagreb
2. Ostali kandidati putem oglasne ploče odnosno internetske stranice Agencije za zaštitu

tržišnog natjecanja, te putem elektroničke pošte
3. Odjel za opće poslove


