
                          
             Republika Hrvatska 

  Općinski sud u Slavonskom Brodu 

    Slavonski Brod, Trg pobjede 13 

          Ured predsjednika suda 

 

Poslovni broj: 7-Su-92/2021-32 

Slavonski Brod, 1. srpnja 2021.  

 

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 

33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20), članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o 

državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 

27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 

98/19), u svezi sa člankom 20. stavak 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog 

natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine 78/17, 89/19), 

predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu donosi  

 

O D L U K U 

 

I. Obustavlja se javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno 

vrijeme na radno mjesto informatički referent (1 izvršitelj), koji je objavljen u 

Narodnim novinama broj 53/2021 od 19. svibnja 2021., na web-stranici Općinskog  

suda u Slavonskom Brodu, web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i kod 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod. 

 

II. Ova Odluka bit će objavljena na web-stranici Ministarstva pravosuđa i 

uprave i web-stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu. 

 

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno 

ulaganje pravnih lijekova.  

 

Obrazloženje 

 

1. Općinski sud u Slavonskom Brodu, po pribavljenom odobrenju Ministarstva  

pravosuđa i uprave klasa: 119-02/21-04/64, urbroj: 514-08-03-02-02/06-21-04 od 8. 

ožujka 2021., raspisao je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno 

vrijeme na radno mjesto informatički referent (1 izvršitelj). Javni natječaj je objavljen u 

Narodnim novinama broj 53/2021 od 19. svibnja 2021., na web-stranici Općinskog  

suda u Slavonskom Brodu, web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i kod 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod. 
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2. Zaprimljene su tri prijave na javni natječaj. Niti jedan podnositelj prijave ne  

ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

 

3. S obzirom na to da niti jedan kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz  

javnog natječaja, na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima 

obustavljen je postupak javnog natječaja. 

 

                                                                                            Predsjednik suda  
                                                                          
                                                                                               Vedran Pavelić 
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