
                 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU 
     Trg Alojzija Stepinca 3 
     Ured predsjednika suda 
Broj: 7 Su-631/2021-9 
Gospić, 28. ožujak  2022. 
 
 

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 63. 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), Općinski sud u Gospiću po sutkinji ovlaštenoj za obavljanje 
poslova sudske uprave Dubravki Rukavina u postupku prijama u državnu službu na 
neodređeno vrijeme, donosi  
 

R J E Š E N J E  
o prijmu u državnu službu 

 
I. U državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gospiću, na 

radno mjesto I vrste  - sudski savjetnik, prima se sljedeći kandidat:  
 
1. Jurica Bakmaz, magistar prava sa položenim pravosudnim ispitom.  

 
II. Imenovani se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od 3 

mjeseca. 
 
III. O rasporedu na radno mjesto, plaći, datumu početka rada i drugim pravima i 

obvezama iz državne službe donijet će se posebno rješenje po izvršnosti ovog 
rješenja. 

 
Obrazloženje 

 
 

1. Općinski sud u Gospiću raspisao je uz prethodno odobrenje Ministarstva 
pravosuđa i uprave (Klasa:119-02/21-04/136, Urbroj.:514-08-03-02-01/02-21-10 od 
07. siječnja 2022., javni natječaj  za prijam  u državnu službu na radno mjesto I vrste,   
sudski savjetnik   – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.   
 

2. Javni natječaj  je objavljen 28. siječnja 2022. u Narodnim novinama 
br.12/2022, na web-stranici Općinskog suda u Gospiću, na stranicama nadređene 
službe za zapošljavanje te na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 

3. Odlukom sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave  Općinskog 
suda u Gospiću od 08. ožujka 2022. imenovana je Komisija za provedbu javnog 
natječaja. 
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4. Komisija je  razmotrila podnesene prijave na javni natječaj te je utvrdila da 
sve prijave udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja. Komisija je potom 
odredila datum pisane provjere znanja.  
 

5. Dana 24. ožujka  2022. održana je pisana provjera znanja, kandidata čije su 
prijave udovoljavale formalnim uvjetima natječaja, te su bile pravodobne i potpune. Od 
ukupno 2 kandidata čije su prijave bila pravodobne, potpune te su udovoljavale 
uvjetima iz natječaja, pisanoj provjeri znanja odazvao se jedan kandidat.   
 

6. Nakon provedenog testiranja i razgovora sa kandidatom komisija je sastavila 
izvješće o  provedenom postupku prijma u državnu službu i rang listu kandidata prema 
ostvarenim ukupnim rezultatima koje je dostavila čelniku tijela.  

 
7. Izabrani kandidat  Jurica Bakmaz  je na pisanoj provjeri znanja ostvario 19,5 

bodova iz poznavanja pravosudnog sustava Republike Hrvatske, odnosno Zakona o 
parničnom postupku, Ovršnog zakona i Zakona o nasljeđivanju. Komisija je u 
razgovoru sa kandidatom utvrdila izrazito visok interes i stupanj profesionalne 
motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu 
sudskog savjetnika, te u skladu s navedenim kriterijima i ukupnim dojmom na 
razgovoru, kandidatu za razgovor dodijelila 10  bodova, čime je ostvario ukupno 19,5 
bodova. 

 
8. Nakon provedenog testiranja i razgovora sa Komisijom, Komisija je predložila 

čelniku tijela, da se u državnu  službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudski 
savjetnik  primi kandidat  Jurica Bakmaz. Taj je prijedlog i prihvaćen. 

 
11. Slijedom navedenog, temeljem odredbe članka 52. stavak 1. Zakona o 

državnim službenicima   odlučeno je kao u točkama I. do III. izreke rješenja. 
 
12. Sukladno odredbi članka 53. stavak 3. Zakona o državnim službenicima, 

odlučeno je kao u točki  II. izreke rješenja. 
 

13. Temeljem odredbe članka 52. stavak 4. Zakona o državnim službenicima 
odlučeno je kao u točki III. izreke rješenja. 
 
 

Sutkinja ovlaštena za obavljanje          
      poslova sudske uprave: 

                                                                                   Dubravka Rukavina  
 
 
 
 
 
 
 
Uprava o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu 
službu. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja putem Sudske 
uprave Općinskog suda u Gospiću, Trg Alojzija Stepinca 3, Gospić.  
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DNA:  

1. Web-stranica Općinskog suda u Gospiću 
2.  Ministarstvo pravosuđa i uprave – radi objave rješenja na web stranici te nakon 

izvršnosti 
3. Računovodstvo ovog suda 
4. Osobni očevidnik 



Broj zapisa: eb308-82064
Kontrolni broj: 09313-4c156-88aa2

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=DUBRAVKA RUKAVINA, L=GOSPIĆ, O=OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja
prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Gospiću potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=eb308-82064&kontrolniBroj=09313-4c156-88aa2
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