
REPUBLIKA HRVATSKA 
DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE 

Broj: OU-102/22 
Zagreb: 27. listopada 2022. 

Na temelju članka 41. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (,,Narodne novine" broj: 
116/10,57/11,130/11,13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 te 80/22) te članka 52. stavka 1. i 
članka 63. stavka l. Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 
27 /08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12. - pročišćeni tekst, 3 7 /13 i 38/13,01/15, 138/15,61 /17, 70/19 
i 98/19) - u nastavku teksta: Zakon), u postupku redovitog prijma u državnu službu na radno 
mjesto stručnog suradnika, kandidatkinje Marine Pavlović OIB: 18865466529, nakon 
provedenog natječajnog postupka, po službenoj dužnosti predsjednik Državnog sudbenog 
vijeća, OIB: 66951444283, Darko Milković donosi 

RJEŠENJE 
o prijmu u državnu službu 

I Marina Pavlović, stručna specijalistica poduzetničkog menadžmenta prima se u 
državnu službu u Državno sudbeno vijeće, Tajništvo Državnog sudbenog vijeća, na radno 
mjesto stručnog suradnika utvrđeno u članku 2. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem redu Državnog sudbenog vijeća od 25. ožujka 2022. 

II Imenovana se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, u svojstvu vježbenice 
uz probni rad od dvanaest (12) mjeseci. 

III Dan početka rada te druga prava, obveze iz državne službe utvrdit će se rješenjem o 
rasporedu na radno mjesto, koje će se donijeti po izvršnosti ovog rješenja. 

IV Imenovana je dužna položiti državni ispit najkasnije u roku od godine (1) dana od 
dana početka rada u državnoj službi . 

O b r a z I o ž e nj e 

U „Narodnim novinama" broj: 109/22 od 21. rujna 2022., na web stranici Ministarstva 
pravosuđa i uprave i web stranici Državnog sudbenog vijeća objavljen je javni natječaj za 
prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno sudbeno vijeće, Tajništvo 
Državnog sudbenog vijeća, radi obavljanja poslova radnog mjesta stručnog suradnika. 
Također, istovremeno s objavom javnog natječaja na web stranici Državnog sudbenog vijeća 
objavljena je i obavijest o sadržaju i načinu testiranja te pravnim izvorima za pripremu 
kandidata za testiranje te opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta. 



Za radno mjesto stručnog suradnika stručni uvjeti propisani su u članku 2. Pravilnika 
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Državnog sudbenog vijeća od 25. ožujka 2022. 

Sukladno odredbi članka 51. stavak 1. Zakona i članka 8. Uredbe o raspisivanju i 
provedbi javnog natječaja i internog oglasa (,,Narodne novine" broj 78/17 i 89/19 - u nastavku 
teksta: Uredba), imenovana je od strane čelnika tijela Komisija za provedbu javnog natječaja. 
Komisija je u postupku utvrdila da su zaprimljene ukupno 3 pravovremene i potpune prijave 
te da sve prijavljeni kandidati ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i da se jedan 
kandidat pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 1 O I. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj ( ,,Narodne novine" 
broj: 121117, 98/19 i 84/21) te je formirana lista kandidata. Kandidati su na testiranje pozvani 
objavom na web stranici Državnog sudbenog vijeća te web stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave , a testiranju je pristupila jedna kandidatkinja. Dvoje kandidata koji nisu pristupili 
testiranju više se ne smatraju kandidatima u postupku (članak 10. stavak 2. Uredbe). 
Testiranje se održalo dana 12. listopada 2022., a se sastojalo od poznavanja osnova ustavnog 
ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja o organizaciji i načinu rada Državnog 
sudbenog vijeća te poznavanja rada na računalu, sukladno članku 12. Uredbe. S obzirom daje 
kandidatkinja Marina Pavlović koja je jedina pristupila testiranju zadovoljila na pisanom 
dijelu testiranja ista je sukladno članku 14. Uredbe neposredno nakon pisanog dijela testiranja 
pozvana pristupiti na razgovor s Komisijom (intervju) koji je proveden vrednujući kriterije 
sukladno članku 14. stavak 3. Uredbe, a nakon kojeg je Komisija pristupila bodovanju 
razgovora sukladno članku 14. Uredbe. 

Sukladno članku 17., Uredbe, u svezi s člankom 15. Uredbe, nakon provedenog 
testiranja i razgovora (intervjua), Komisija je sastavila izvješće o provedenom postupku i 
utvrdila rang listu prema broju ukupno ostvarenih bodova na provjeri znanja, sposobnosti i 
vještina i intervjua koje je dostavljena čelniku tijela. Kandidatkinja Marina Pavlović je na 
testiranju iz provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske ostvarila 6 
od mogućih 10 bodova, na provjeri znanja propisa relevantnih za rad Državnog sudbenog 
vijeća 6 bodova od mogućih 1 O bodova, na provjeri znanja na računalu 6 od mogućih 1 O 
bodova, te na razgovoru 1 O bodova od mogućih 1 O bodova odnosno ukupno 28 bodova. 

Kako je na temelju Izvješća o provedenom postupku javnog natječaja, dostavljene 
rang liste i ostale natječajne dokumentacije utvrdio da je natječajni postupak proveden 
sukladno Zakonu i Uredbi, cijeneći rezultate postupka provjere znanja, sposobnosti i vještina 
te razgovora (intervjua), predsjednik Državnog sudbenog vijeća je za prijam u Tajništvo 
Državnog sudbenog vijeća na radno mjesto stručnog suradnika odabrao Marinu Pavlović sa 
završenom visokom stručnom spremom i stečenim akademskim nazivom stručne 
specijalistice poduzetničkog menadžmenta kao kandidatkinju koja je jedina pristupila 
testiranju te ostvarila dovoljan broj bodova da bude primljena na radno mjesto stručnog 
suradnika. 

Marina Pavlović dostavila je u skladu s člankom 18. Uredbe Uvjerenje Općinskog 
kaznenog suda u Zagrebu da se protiv iste ne vodi kazneni postupak, Uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti Dom zdravlja Zagreb - Zapad Medicine rada dr., Ecimović 
Nemarnik kao i izvornike natječajne dokumentacije u koje je izvršen uvid te je utvrđeno da su 
preslike natječajne dokumentacije istovjetne izvornicima. U skladu s odredbom stavka 2., 
istog članka Uredbe, po službenoj dužnosti izvršena je provjera postoje li zapreke za prijam u 
državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima za kandidatkinju Marinu 
Pavlović, te je utvrđena dostojnost za obavljanje državne službe. 
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Probni rad (vježbenički staž) je primljenoj kandidatkinji utvrđen temeljem odredbe 
članka 53. stavak 3. Zakona, u trajanju od dvanaest (12) mjeseci. 

Sukladno odredbi članka 56. stavka 1. Zakona, državni službenik koji je zadovoljio na 
probnom radu dužan je najkasnije u roku od jedne godine od dana početka rada u državnoj 
službi utvrđenog tješenjem o rasporedu na radno mjesto položiti državni stručni ispit 
propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen, a ukoliko ne položi državni stručni 
ispit u propisanom roku, po osnovi odredbe članka 137. stavku 1. točka 6. Zakona, prestaje 
mu državna služba po sili zakona. 

Prema članku 52. stavak 2. Zakona ovo rješenje dostavlja se kandidatima javnom 
objavom na web stranici Državnog sudbenog vijeća i web stranici središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za službeničke odnose - Ministarstva pravosuđa i uprave te se dostava 
smatra izvršenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za službeničke odnose - Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Rješenje o rasporedu na radno mjesto donijeti će se po izvršnosti ovog rješenja 
sukladno članku 52. stavak 4. Zakona, kojim im će se utvrditi dan početka rada te druga prava 
i obveze. 

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ovog rješenja. 

ogs~eća 

Milković 

15 

Dostaviti: 

1. Ministarstvo pravosuđa i uprave ( elektroničkim putem u pdf formatu radi javne objave 
rješenja na web stranici) 

2. Kandidatima natječaja javnom objavom 
3. Računovodstvo 
4. Dosje 
5. Pismohrana 
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