
              
REPUBLIKA HRVATSKA  
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ  

URED PREDSJEDNIKA SUDA  
Broj: 7 Su- 368/2021-7 
Makarska, 14. siječnja 2022. godine 
 

Na temelju članka 61. stavak 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne 
novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 
37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), te odobrenja Ministarstva 
pravosuđa i uprave, Klasa: 119-02/21-04/100, Urbroj: 514-08-03-02-01/03-21-13 od 
16. rujna 2021. godine, Općinski sud u Makarskoj, objavljuje 
 

ISPRAVAK OGLASA 
 

1. Ispravlja se Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud 
u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom, na radno mjesto  
 
- viši sudski savjetnik - jedan izvršitelj /ica  
 
objavljen na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i web stranici suda. 
 
Tekst Oglasa ispravlja se u dijelu stručnih uvjeta, tako da sada glasi: 
 

– završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno završen preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij pravne struke 

– položen pravosudni ispit. 

- najmanje dvije godine rada kao sudski ili državnoodvjetnički savjetnik, pravosudni 
dužnosnik, odvjetnik ili javni bilježnik, odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim 
poslovima nakon položenog pravosudnog ispita najmanje 5 (pet) godina.  
 
2. Ispravak Oglasa bit će objavljen na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, 
web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici suda. 
 
3. Prijave na Oglas mogu se podnositi u roku od 8 dana o dana objave ovog ispravka 
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 
4. U ostalom dijelu tekst Oglasa ostaje nepromijenjen. 
 
         
       SUDAC OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE  
            POSLOVA SUDSKE UPRAVE: 
                    MARIJANA VISKOVIĆ  
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