ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj:

7-Su-88/2022-13

Datum: 5. svibnja 2022. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU
državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u
Vukovaru za radno mjesto sudski savjetnik (1 izvršitelj),
javni natječaj objavljen na mrežnoj stranici Narodnih novina broj: 45/2022.
od 13. travnja 2022. godine.

za prijam

u

Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju
provedbi natječaja
internog
oglasa u državnoj službi (,Narodne novine“ broj: 78/2017.
89/2019.) u daljnjem
tekstu: Uredbe, Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdila je koji kandidati
ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja u zapisniku od 5. svibnja 2022. godine.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obavještavaju se
i

i

i

o vremenu

i

mjestu testiranja:

Pisani dio testiranja održat će
u

se dana

23. svibnja 2022. godine u 8.30 sati
suda
u Vukovaru, Županijska 33,
prostorijama Zupanijskog
sudnica 216, I. kat

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja dužni su na dan
testiranja predočiti osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu članovima
Komisije radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne predoči navedene isprave
neće moći pristupiti testiranju, te će se smatrati da je povukao prijavu na javni
natječaj neće se smatrati kandidatom.
i

Način testiranja:
Za vrijeme provjere znanja kandidati ne smiju koristiti literaturu, zabilješke,
mobilne uređaje, prijenosna računala
napuštati prostoriju u kojoj se obavlja
testiranje.
Ukoliko bi se kandidati ponašali neprimjereno
prekršili jedno od navedenih
biti
će udaljeni sa testiranja smatrat će se da je navedeni kandidat povukao
pravila
prijavu neće se više smatrati kandidatom.
Pisani dio testiranja sastoji se od pisane provjera poznavanja osnova
ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske — 10 pitanja),
poznavanja ustrojstva poslovanja sudova (Zakon o sudovima — 10 pitanja, Sudski
poslovnik — 10 pitanja) u sveukupnom trajanju od 60 minuta.
i

ili

i

i

i
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Kandidatima se za svako područje koje se testira dodjeljuje od 0 do 10
bodova, odnosno za svaki točan odgovor za pojedino pitanje iz pisanog testa
dodjeljuje se 1 bod.
Pravni izvori za pripremu kandidata objavljeni su sukladno članku 4. Uredbe
istovremeno s javnim natječajem, opisom posla
podacima o plaći na mrežnoj
stranici Županijskog suda u Vukovaru.
i

Pravni izvori za pripremanju kandidata:

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine" broj: 56/1991., 135/1997.,
8/1998., 113/2000., 124/2000., 28/2001., 41/2001., 55/2001., 76/2010.,
85/2010., 05/2014.),
2. Zakon o sudovima (“Narodne novine" broj: 28/2013., 33/2015., 82/2015.,
82/2016., 67/2018., 126/2019., 130/2020., 21/2022.)
3. Sudski poslovnik (“Narodne novine" broj: 37/2014., 49/2014., 08/2015.,
35/2015., 123/2015., 45/2016., 29/2017., 33/2017., 34/2017., 57/2017.,
101/2018., 119/2018., 81/2019., 128/2019., 39/2020., 47/2020., 138/2020.,
147/2020., 70/2020., 99/2021., 145/2021., 23/2022.)
1.

Komisija će nakon provedenog pisanog testiranja ocijeniti test svakog
pojedinog kandidata sastaviti listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja
(odnosno ostvarili najmanje 5 bodova iz svakog područja testiranja).
i

(intervju) sa kandidatima

koji su zadovoljili na pisanom dijelu
rezultata
održati će se odmah po utvrđivanju
testiranja 23. svibnja 2022. godine
od 11.00 sati pa nadalje u prostorijama Županijskog suda u Vukovaru, Vukovar,
Županijska 33, a prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj
ploči Županijskog suda u Vukovaru.
Razgovor

Sukladno članku 14. Uredbe na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati
koji su zadovoljili u pisanoj fazi testiranja.
Komisija će kroz razgovor (intervju) s kandidatom utvrditi znanja, sposobnosti

i

vještine, interese, profesionalne ciljeve motivaciju kandidata za rad na radnom
mjestu sudskog savjetnika. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se bodovima od 0
do 10.
Nakon provedenog testiranja razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje ranglistu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju
razgovoru
(intervjuu).
Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koji
potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata prema
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju razgovoru (intervjuu).
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja
rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv
njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
i

i

i

i
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poslova radnog mjesta izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz
javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra
odustankom od prijma u državnu službu.
Nakon izbora kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu,
Županijski sud u Vukovaru provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih
zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima
(,Narodne novine“ broj: 92/2005., 140/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007.,
2712008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 49/2012., 37/2013., 38/2013.,
01/2015., 138/2015., 61/2017., 70/2019., 98/2019.)
o tome pribaviti potrebne
i

i

dokaze.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Županijski sud
u Vukovaru.
U slučaju odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu službu,
odnosno rasporeda na radno mjesto, predsjednik Županijskog suda izabrat će
drugog kandidata s rang-liste, a ukoliko nema drugih kandidata koji su zadovoljili na
provedenom testiranju intervjuu obustavit će postupak javnog natječaja.
U slučaju da nijedan kandidat ne postigne zadovoljavajuće rezultate na
provedenom testiranju razgovoru (intervjuu), te u drugim slučajevima iz članka 50.b
stavaka 1. 2. Zakona o državnim službenicima, predsjednik Županijskog suda u
Vukovaru donosi odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja.
Odluka o obustavi postupka prijma objavljuje se na mrežnoj stranici
Ministarstva pravosuđa uprave Županijskog suda u Vukovaru.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj, imaju pravo uvida u dokumentaciju
koja se odnosi na javni natječaj.
Predsjednik Županijskog suda u Vukovaru donosi rješenje o prijmu izabranog
kandidata u državnu službu, a sukladno odredbi članka 52. stavak 2. Zakona o
državnim službenicima rješenje o prijmu javno će se objaviti na mrežnoj stranici
Ministarstva pravosuđa uprave Županijskog suda u Vukovaru.
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od
dana javne objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa uprave.
i

i

i

i

i

i

i

i

Dostaviti:
1.

mrežna stranica Županijskog suda

u

Vukovaru

