
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Općinski sud u Bjelovaru 
Bjelovar, Josipa Jelačića 3 
Ured predsjednika 
Broj: 7 Su-417/2022-48 
Bjelovar, 04. siječnja 2023.  
 

Općinski sud u Bjelovaru po predsjednici suda Mariji Trogrlić-Blažinić, 
temeljem odredbe čl. 52. u vezi s čl. 63. st. 1. Zakona o državnim službenicima 
(Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 
34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22, u daljnjem 
tekstu Zakon) i suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-03/22-
04/30, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-22-31 od 17. lipnja 2022., u postupku izbora 
kandidata povodom Javnog natječaja za prijam u državnu službu administrativnog 
referenta-sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme donosi  

 
R J E Š E N J E 

o prijmu u državnu službu 
 
 

I. Tea Ćujić sa završenom VŠS-stručna prvostupnica (baccalaurea) javne uprave, s 
položenim državnim stručnim ispitom, prima se u državnu službu u Općinski sud u 
Bjelovaru, na službeničko radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar. 

 
II. Tea Ćujić prima se u državnu službu na  n e o d r e đ e n o  vrijeme. 

 
III. Probni rad državnog službenika traje 3 (tri) mjeseca i državna služba može 
prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima. 

 
IV. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i 
utvrditi dan početka rada.  

 
 

Obrazloženje 
 

1. Temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/22-04/30, 
URBROJ: 514-08-03-02-01/05-22-31 od 17. lipnja 2022., Općinski sud u Bjelovaru 
proveo je postupak za popunu slobodnog radnog mjesta administrativnog referenta - 
sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme. 

 
2. Iz dostavljenog izvješća i zapisnika o radu Komisije za provedbu Javnog natječaja 
(u daljnjem tekstu: Komisija) proizlazi da je na objavljen Javni natječaj svoje prijave 
podnijelo  sedam  kandidata, time da dva kandidata nisu ispunjavala formalne uvjete, 
te da su na testiranje koje je provedeno dana 28. prosinca 2022. pristupili pozvani 
kandidati i to: Tea Ćujić i K. T.              
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3. Uvidom u zapisnik i izvješće Komisije utvrđeno je kako je u postupku testiranja 
kandidata izvršena provjera poznavanja Sudskog poslovnika i Pravilnika o radu u 
sustavu eSpis u trajanju od 10 minuta, nakon čega su kandidati i to: Tea Ćujić na 
pisanom dijelu ispita ostvarila 8 bodova, K. T. na pisanom dijelu ispita ostvarila 7 
bodova.  

 
4. Nakon pisanog dijela testiranja, pristupilo se prijepisu, te su ostvareni slijedeći 
rezultati: Tea Ćujić - 5 bodova, K. T. - 3 boda. Budući kandidat K. T. nije postigla 
zadovoljavajući rezultat i ostvarila najmanje 5 bodova iz dijela prijepisa, ista ne 
pristupa daljnjem testiranju – razgovoru (intervju kandidata).   

 
5. Obavljen je intervju na koji je u smislu odredbe čl. 14. Uredbe o raspisivanju i 
provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 
78/17 i 89/19, dalje: Uredba) upućen jedan kandidat, te je prema izvješću Komisije 
kandidat Tea Ćujić iskazala visok stupanj motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te 
odgovornosti za rad na radnom mjestu administrativni referent – sudski zapisničar, 
pri čemu je Komisija posebno cijenila njene dosadašnje rezultate rada, zbog čega je 
kandidatkinja na razgovoru ostvarila 9 bodova. 

 
6. Nakon provedenog intervjua, kandidat Tea Ćujić je ostvarila sljedeće rezultate: 
ukupno ostvarenih 22 boda (pisani dio, prijepis i intervju – 22 boda). 
  
7. Uzimajući u obzir ostvarene rezultate kandidatkinje tijekom postupka testiranja, 
prijepisa i intervjua, za slobodno radno mjesto administrativnog referenta – sudskog 
zapisničara na neodređeno vrijeme izabrana je kandidatkinja Tea Ćujić, koja je 
ostvarila 22 boda (od ukupno 30 bodova), zbog čega je primjenom čl. 63. st. 1. 
Zakona o državnim službenicima valjalo primiti izabranu kandidatkinju u državnu 
službu na navedeno radno mjesto.  
 
8. Uvidom u dokumente utvrđeno je kako Tea Ćujić ima završenu VŠS-stručna 
prvostupnica (baccalaurea) javne uprave, ima potrebno radno iskustvo propisano 
Javnim natječajem i ispunjava sve uvjete Javnog natječaja za traženo radno mjesto.  
 
9. Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.  
 
                      PREDSJEDNICA SUDA 
              Marija Trogrlić-Blažinić 
  
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovoga rješenja nezadovoljni kandidat može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od 
primitka rješenja Odboru za državnu službu putem ovoga suda.  
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