
 

  Općinski sud u Virovitici, po predsjedniku suda Krunoslavu Gernhardu, na 
temelju odredbe članka 52., članka 63. stavka 1. i članka 138. 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., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 
141/22, u nastavku ZDS), u postupku prijma u državnu službu na neodređeno 
vrijeme, donosi 
 

  RJEŠENJE  
o prijmu namještenika 

 
I.    STJEPAN TROHA, sa srednjom stručnom spremom tehničkog smjera, prima se 
u državnu službu na radno mjesto namještenika III. vrste - vozač-dostavljač u 
Općinskom sudu u Virovitici, na neodređeno vrijeme. 
 
II.  Imenovanom se utvrđuje probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca od dana 
rasporeda na radno mjesto.  
   
III.  Po izvršnosti rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, 
plaći, datumu početka rada i drugim pravima i obvezama iz državne službe.  
 

Obrazloženje 
 
1. Općinski sud u Virovitici raspisao je, uz prethodno odobrenje Ministarstva 
pravosuđa i uprave Republike Hrvatske KLASA:119-03/22-04/23, URBROJ:514-08-
03-02-01/02-22-08 od 19. rujna 2022., oglas za prijam 1 (jednog) namještenika na 
neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste vozač-dostavljač u Uredu predsjednika 
suda, a) Pisarnica sudske uprave. 
 
2. Oglas je objavljen 11. siječnja 2023. u "Narodnim novinama" broj 4/2023, na 
mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, mrežnoj stranici Općinskog suda u 
Virovitici i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.  
 
3. Postupak oglasa, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi 
javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/87. i 
89/19 - u daljnjem tekstu: Uredba), provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: 
Komisija), imenovana odlukom predsjednika Općinskog suda u Virovitici broj 7 Su-
35/2023-2 od 23. veljače 2023. 
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4. Od strane Komisije utvrđeno je da je na oglas podneseno 20 (dvadeset) 
prijava, od kojih  je 1 (jedna) prijava zaprimljena izvan roka, dok 5 (pet) prijava nisu 
ispunjavale formalne uvjete oglasa. Istima je putem elektroničke pošte dostavljena 
pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom.  
 
5. Komisija je utvrdila listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju 
formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te 
liste pozvala na razgovor (intervju). 
 
6.  Dana 24. veljače 2023. upućena je obavijest kandidatima o vremenu i mjestu 
održavanja razgovora (intervjua), koji je određen za dan 6. ožujka 2023. 
Obavijest/poziv objavljen je na web stranicama Općinskog suda u Virovitici dana 24. 
veljače 2023. 
 
6. Razgovoru je pristupilo 12 (dvanaest) kandidata, dok 2 (dva) kandidata nije 
pristupilo, zbog čega se ne smatraju kandidatima u postupku. Po izvršenim 
razgovorima, Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku 7 Su-4/2023 od 
6. ožujka 2023. u kojem je sadržana Rang lista kandidata koji su zadovoljili na 
razgovoru (intervju), a potom navedeno dostavila predsjedniku Općinskog suda u 
Virovitici, radi prijma kandidata, sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe. 
 
7. Predsjednik suda prihvatio je ishod provedenog postupka od strane Komisije i 
odlučio o izboru za prijam kandidata Stjepana Trohe na neodređeno vrijeme, na 
radno mjesto namještenika III. vrste vozač-dostavljač, s obzirom da je isti na Rang 
listi kandidata ostvario najviše bodova, odnosno imao maksimalan broj bodova na 
razgovoru, te udovoljava svim ostalim formalnim uvjetima. 
 
8.  U postupku prijma utvrđeno je da je kandidat ostvario maksimalan broj bodova 
- ukupno 10 bodova, jer je na razgovoru s Komisijom pokazao izrazitu motivaciju za 
posao vozača-dostavljača, ima srednju stručnu spremu u tehničkom strukovnom 
obrazovanju (automehaničar), vozačku dozvolu B kategorije, godinu dana radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima, a pokazao je i profesionalan pristup poslu, te 
stručnost. 
 
7. Po službenoj dužnosti izvršena je provjera pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, 
te je uvidom u izvadak iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave  Klasa: 
740-02/23-03/32998, Ur.broj: 514-05-02-01-01/01-23-02 od 13. ožujka 2023. 
utvrđeno da kandidat Stjepan Troha nije osuđivan, te da u odnosu na odabranog 
kandidata ne postoje zaprjeke za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o 
državnim službenicima. Kandidat je dostavio uvjerenje nadležnog suda da se protiv 
njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje 
poslova vozača-dostavljača i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta 
iz oglasa. 
 
8. Probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca utvrđen je temeljem odredbe članka 53. 
stavak 3. Zakona o državnim službenicima. 
 
9. Slijedom navedenog, temeljem članka 52. stavka 1. Zakona o državnim 
službenicima odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja. 
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10. Sukladno odredbi članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo 
rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na 
stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.uprava.gov.hr) i web stranici 
Općinskog suda u Virovitici (www.sudovi.hr/hr/osvt), a dostava svim kandidatima 
smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na stranicama 
Ministarstva pravosuđa i uprave RH. 
 
11.  Na temelju članka 52. stavka 4. Zakona o državnim službenicima odlučeno je 
kao u točki III. izreke Rješenja. 

 
                    Predsjednik suda 

        
        Krunoslav Gernhard 

 
 
 
 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 

dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda u 3 (tri) istovjetna 
primjerka. 

 
O tom obavijest: 
1. Kandidatima - putem mrežne stranice Ministarstva pravosuđa i uprave RH i      
    mrežne stranice Općinskog suda u Virovitici 
2. Računovodstvu suda, ovdje 
3. Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike RH, Zagreb, po izvršnosti 
4. Osobni očevidnik, ovdje 
5. U spis Su  
 

    
 

http://www.uprava.gov.hr/
http://www.sudovi.hr/hr/osvt
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