
  

 
   Republika Hrvatska  
 Općinski sud Virovitici 
    Ured predsjednika 
Broj: 7 Su- 229/2021-4 
Virovitica, 09. srpnja 2021. 

 
 Na temelju članka 50. b. st. 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne 
novine" broj: 49/12., 37/13., 38/l3., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19), 
predsjednica Općinskog suda u Virovitici donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
 

I. Obustavlja se postupak provedbe oglasa pod točkom 1. zemljišnoknjižni 

referent 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika s 

bolovanja - mjesto rada Zemljišnoknjižni odjel  Slatina, koji je objavljen 29. lipnja 

2021. na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, 24. lipnja 

2021. na stranicama Općinskog suda u Virovitici, te 25. lipnja 2021. na stranicama 

područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

II. Postupak provedbe oglasa pod točkom I. se obustavlja zbog bitno 

promijenjenih okolnosti koje su nastupile nakon raspisivanja oglasa. 

 

III. Obustavlja se postupak provedbe oglasa pod točkom 2. ovlašteni 

zemljišnoknjižni referent  - radno mjesto III. vrste 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

do povratka odsutnog službenika s bolovanja - mjesto rada Zemljišnoknjižni odjel  

Virovitica, koji je objavljen 29. lipnja 2021. na stranicama Ministarstva pravosuđa i 

uprave Republike Hrvatske, 24. lipnja 2021. na stranicama Općinskog suda u 

Virovitici, te 25. lipnja 2021. na stranicama područnog ureda Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

IV. Postupak provedbe oglasa pod točkom II. se obustavlja iz razloga što nitko od 

prijavljenih kandidata  ne ispunjavanja formalne uvjeta iz oglasa. 

 

V. Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web 

stranici Općinskog suda u Virovitici. 

          Predsjednica suda

                Željka Jurić 
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