
      
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD U OSIJEKU 
      Ured predsjednika 
 
Broj:  7-Su-830/2022-29 
Osijek, 24. siječnja 2023. 
 
 

Predsjednica Općinskog suda u Osijeku Zrinka Šeks-Poštić, temeljem članka 
52. stavka 1. i članka 63. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" 
broj: 92/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007, 27/2008., 34/2011., 49/2011., 
150/2011., 34/2012., 49/2012., 37/2013., 38/2013., 1/2015., 138/2015., 61/2017., 
70/2019., 98/2019. i 141/2022.) u postupku prijma u državnu službu donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
 
 
 I. IVANA  PROLOŠČIĆ  i 
    IGOR  ĐORĐEVIĆ 

   primaju se u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Osijeku 
na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, radno mjesto III. vrste, uz 
obvezni probni rad u trajanju od 3 (slovima: tri) mjeseca. 
 
 II. Po izvršnosti rješenja o prijmu u državnu službu donijet će se rješenje o 
rasporedu na radno mjesto u kojem će se utvrditi dan početka rada i plaća.  
 
 

Obrazloženje 
 
 1. Temeljem odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/22-
04/76, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-22-46 od 10. studenoga 2022. godine, uz 
prethodnu provjeru ima li na raspolaganju Vladi RH službenika koji ispunjavaju uvjete 
za raspored na radno mjesto koje treba popuniti, Općinski sud u Osijeku raspisao je 
javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slobodno radno 
mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (radno mjesto III. vrste) – 2 (slovima: 
dva) izvršitelja. Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 140/2022 od 2. 
prosinca 2022. godine, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Osijeku. 
 
 2. Postupak javnog natječaja u skladu sa odredbama Zakona i Uredbe o  
raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne 
novine" broj: 78/2017. i 89/2019.) provela je Komisija za provedbu javnog natječaja 
koju je imenovala predsjednica Općinskog suda u Osijeku rješenjem o imenovanju  
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Komisije za provedbu Javnog natječaja broj: 7-Su-830/2022-5 od 5. prosinca 2022. 
godine.      
 
 3. U postupku provođenja javnog natječaja utvrđeno je da je pristiglo 19 prijava. 
Od pristiglih prijava 5 prijava nije ispunjavalo formalne uvjete propisane javnim 
natječajem, sukladno čemu je podnositeljima prijava o navedenom dostavljena pisana 
obavijest. 
 
 4. Komisija za provedbu javnog natječaja Općinskog suda u Osijeku na temelju 
liste kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja provela je testiranje dana 18. 
siječnja 2023. godine. Testiranju je pristupilo 11 (slovima: jedanaest) kandidata. 
Kandidati koji se nisu odazvali testiranju ne smatraju se kandidatima u postupku javnog 
natječaja sukladno članku 10. stavku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog 
natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Nakon testiranja napravljena je rang lista 
prema ostvarenim rezultatima i dobivenim bodovima, te je pravo na razgovor (intervju) 
steklo 5 (slovima: pet) kandidata. Komisija je obavila sa kandidatima razgovor (intervju) 
istoga dana, dakle 18. siječnja 2023. godine, kroz koji je utvrđivala interese, 
profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo 
u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Slijedom ostvarenih 
rezultata na testiranju i razgovoru (intervjuu) s Komisijom, sukladno članku 15. Uredbe 
o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Komisija 
za provedbu javnog natječaja sastavila je Izvješće o provedenom postupku, te utvrdila 
rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i izvijestila predsjednicu 
Suda o provedenom postupku. 
 
 5. Na temelju Izvješća o provedenom postupku i rang liste kandidata prema 
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu), te izvršenog 
uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave, predsjednica Suda donijela je rješenje broj: 
7-Su-830/2022-29 dana 24. siječnja 2023. godine o prijmu kandidata Ivane Prološčić i 
Igora Đorđevića u državnu službu.   
 
 6. Naime, navedeni kandidati imaju potrebne uvjete za prijam u državnu službu, 
odnosno odgovarajući stupanj obrazovanja, kao i radno iskustvo na odgovarajućim 
poslovima. Navedeni su pokazali izuzetnu stručnost i znanje, a ujedno  su postigli i 
najveći broj bodova na rang listi prema uspjehu: provjeri znanja testiranjem i 
razgovorom. 
 
 7. Po izvršenom izboru, a prije donošenja ovog rješenja, od kandidata je 
zatražena dostava uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, kao i uvjerenje nadležnog 
suda da se ne vodi kazneni postupak. Izabrani kandidati u ostavljenom roku dostavili 
su zatražena uvjerenja, a Sud je po službenoj dužnosti izvršio provjeru nepostojanja 
ostalih zapreka za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto. 
 
 8. Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je temeljem članka 53. stavka 3. 
Zakona o državnim službenicima. 
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 9. Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje 
dostavlja se kandidatima javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Osijeku i 
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, a dostava svim kandidatima smatra se 
obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva 
pravosuđa i uprave.  
 
 10. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno 
mjesto temeljem članka 52. stavka 4. Zakona o državnim službenicima u kojem će se 
utvrditi dan početka rada i plaća. 
 
 11. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja. 
 
 
 
 Naputak o pravnom lijeku: 
 Protiv ovog rješenja kandidat koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu 
Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se 
podnosi u dva istovjetna primjerka putem Ureda predsjednika ovog Suda. 
 
 
 
Dostaviti:                 PREDSJEDNICA SUDA 
1. svim kandidatima putem                           Zrinka Šeks-Poštić 
    web stranice Ministarstva pravosuđa  
    i uprave i web stranice Općinskog  
    suda u Osijeku, 
2. Ministarstvu pravosuđa i uprave 
    - po izvršnosti 
3. Odjelu materijalno-financijskog  
    poslovanja, ovdje 
4. osobnom dosjeu primljenih kandidata, 
5. Arhivi, ovdje.   

 



Broj zapisa: eb318-7c2a5
Kontrolni broj: 04c39-93345-de3b2

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=Zrinka Šeks-Poštić, O=OPĆINSKI SUD U OSIJEKU, 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 Osijeku potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=eb318-7c2a5&kontrolniBroj=04c39-93345-de3b2

		2023-01-26T12:53:01+0000
	Zrinka Šeks-Poštić




