
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU 

SUDSKA UPRAVA 

PREDSJEDNIK SUDA 

Broj: 7 Su-605/2021-25 

Bjelovar, 26. studenoga 2021. 

 
Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 
33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. i 130/20.), članka 50.b stavak 2. Zakona o 
državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05., 142/06., 107/07., 27/08., 
34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 
138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog 
natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17. i 89/19.) 
predsjednica Trgovački sud u Bjelovaru, Marija Petrina Kubica, donosi 
 
 

O D L U K U 
o obustavi provedbe postupka javnog natječaja 

 
 

I Obustavlja se postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u 
državnu službu na neodređeno vrijeme sudskog savjetnika – 1 izvršitelja (m/ž), koji je 
pod poslovnim brojem 7 Su-605/2021-9 objavljen u "Narodnim novinama" broj 
102/2021 od 22. rujna 2021. godine. 
 

II Postupak provedbe javnog natječaja obustavlja se zbog bitno 
promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja. 
 

III Ova Odluka objavit će se na web-stranici Trgovačkog suda u 
Bjelovaru i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 

Obrazloženje 
 

1. Trgovački sud u Bjelovaru, u skladu s odredbama članka 45. stavak 
1. Zakona o državnim službenicima, članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi 
javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, uz prethodno odobrenje 
Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 119-02/21-04/138, urbroj: 514-08-03-02-
01/03-21-02 od 9. rujna 2021., objavio je u "Narodnim novinama" broj 102/2021 od 
22. rujna 2021., na web-stranici suda, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, javni natječaj za prijam u državnu 
službu na neodređeno vrijeme sudskog savjetnika – 1 izvršitelja (m/ž). 
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2. Nakon raspisivanja javnog natječaja ispunili su se uvjeti za primjenu 
odredbe članka 36. stavak 1. i članka 37. Zakona o vježbenicima u pravosudnim 
tijelima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", broj 14/2019.) te su okolnosti u 
odnosu na vrijeme raspisivanja natječaja bitno promijenjene. 

 
Slijedom navedenog, temeljem odredbe članka 50.b stavak 2. i 3. 

Zakona o državnim službenicima, riješeno je kao u izreci. 
 

P r e d s j e d n i c a 
 

Marija Petrina Kubica 
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