
     
 REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U PAZINU 
Franjevačke stube 2, Pazin  
  Ured predsjednika suda 
 
Posl. br. 7 Su-48/2022-12 
Pazin, 28. siječanj 2022. 
 
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
 

R J E Š E NJ E 
 
 
 Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na 
temelju čl. 52. st. 1. – 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 
140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 
138/15, 102/15, 61/17, 70/19, 98/19) te Pravilnika o  unutarnjem redu Općinskog suda 
u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-4 od 16. travnja 2019., izmijenjenog Pravilnikom o 
izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-
7 od 19. lipnja 2019. i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog 
suda u Pazinu posl. br. 3 Su 88/2019-20 od 1. travnja 2021. 
 
 

r i j e š i o   j e 
 
 
 U službu na radno mjesto IV. vrste, čistačica, na određeno vrijeme do povratka 
odsutne namještenice Mine Jahić, prima se Biserka Erik. 
 
 

Obrazloženje 
 

1. U dopisu Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/22-04/11, 
URBROJ: 514-08-03-02-01/03-22-08 od 10. siječnja 2022. izdano je odobrenje za 
popunjavanje radnog mjesta čistačice na određeno vrijeme do povratka odsutne 
namještenice Mine Jahić. 

2. Na oglas koji je pod posl. br. 7 Su-48/2022-2 objavljen 14. siječnja 2022. 
prijave su podnijele kandidatkinje Biserka Erik i D. B., te su obje uvrštene na listu 
kandidata. 
 3. Proveden je razgovor s kandidatkinjama. 
 4. Najbolji rezultat postigla je Biserka Erik koja je ostvarila 10 bodova dok je 
kandidatkinja D. B. ostvarila 9 bodova.  

5. S obzirom na to da Biserka Erik ispunjava sve uvjete za zaposlenje na radno 
mjesto čistačice, da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o 
državnim službenicima te da je postigla najbolji rezultat na razgovoru, valjalo je odlučiti 
kao u izreci. 
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U Pazinu 28. siječnja 2022. 

 
 

Predsjednik suda 
mr. sc. Emanuel Radolović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Odboru za državnu službu. Žalba se 
podnosi putem ovog suda u dva pisana primjerka u roku od 15 dana od dostave 
rješenja. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od 
dane javne objave rješenja na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.  
 
DNA: 
– kandidati putem: 
1. internetske stranice suda, 
2. internetske stranice Ministarstva pravosuđa i uprave. 
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