
                 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU 
     Trg Alojzija Stepinca 3 
     Ured predsjednika suda 
Broj: 7 Su-631/2021-10 
Gospić, 28. ožujak  2022. 
 
 

Na temelju članka 50. b. stavak 1.  Zakon 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 - 
pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15., 138/15, 61/17, 70/19  i 98/19; dalje ZDS), i članka 
20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj 
službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova 
sudske uprave Dubravka Rukavina, donosi 

 
O D L U K U  

o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijem 
u državnu službu na neodređeno vrijeme 

 
I. Djelomično se obustavlja  postupak javnog natječaja za prijem u državnu službu 

na neodređeno vrijeme na radno mjesto  I vrste  sudski savjetnik – 1 izvršitelj/ica 
u Stalnoj službi u Otočcu, objavljenim u "Narodnim novinama" broj 12/2022 od 
28. siječnja 2022., te na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na 
stranicama nadređene službe za zapošljavanje i na web-stranici Općinskog 
suda u Gospiću.  

 
II. Postupak iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer kandidat nije pristupio pisanoj 

provjeri znanja. 
 

III. Ova odluka objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i na 
web-stranici Općinskog suda u Gospiću. 
 

IV. Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova, te ista stupa na 
snagu  danom donošenja.  

 
 
Sutkinja ovlaštena za obavljanje          
      poslova sudske uprave: 

                                                                                   Dubravka Rukavina  
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