
 

 

 

                        
  

 
 

 
 

 

 

 
 
Broj: 7 Su-203/2022-9 
Zagreb, 14. travnja 2022. 
 

Na temelju odredbe članka 46. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku 
("Narodne novine", broj 47/09. i 110/21.) u vezi s člankom 50. b. stavak 1. Zakona o 
državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 
107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 1/15., 102/15., 138/15., 
61/17., 70/19. i 98/19.), te članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" 
broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19., 130/20. i 21/22.) predsjednica 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske donosi 

 
O D L U K U 

o obustavi provedbe postupka oglasa 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 

 
I. 
 

Poništava se Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do povratka 
odsutne službenice, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, 1 
izvršitelj/ica, poslovni broj: 7 Su-203/2022-2 od 25. ožujka 2022., objavljen na web 
stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, na stranicama Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 

II. 
 

Postupak provedbe oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi 
zamjene službenice koja je duže vrijeme odsutna radi bolovanja, za radno mjesto 
administrativni referent – sudski zapisničar obustavlja se iz razloga što je tijekom 
provedbe Oglasa utvrđeno da se kandidatkinje čije su prijave bila pravovremene i 
potpune nisu odazvale pozivu za testiranje znanja. 
 

III. 
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Ova odluka bit će objavljena na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web 
stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. 
 

IV. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

PREDSJEDNICA SUDA 
 

mr.sc. Inga Vezmar Barlek 
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