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URED PREDSJEDNIKA SUDA
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Datum: 8. lipnja 2022.

RJEŠENJE O PRIJMU

Predsjednik Županijskog suda u Vukovaru Nikola Bešenski, nakon provedenog
postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno
mjesto sudski savjetnik i dobivenog Izvješća o provedenom postupku sa rang listom
kandidata sastavljenog od strane Komisie za provedbu javnog natječaja, na temelju
odredbe članka 52. stavak 1. Zakona 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, 37/13, 38/13,
1/15,138/15,1/17, 70/19 i 98/19 )

riješio je

I. U državnu službu na neodređeno vrijeme u Županijski sud u Vukovaru na
radno mjesto sudskog savjetnika, prima se Jelena Radulov, mag. prava

ll. Imenovana se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju trimjeseca.
ll. O rasporedu na radno mjesto, plaći, datumu početka radai drugim pravima

i obvezama iz državne službe donijeti će se posebnorješenje po izvršnosti
ovoga rješenja.

Obrazloženje

1. Županijski sud u Vukovaru ra pisao je javni natječaj za prijam službenika u
državnu službu na neodređeno vrijeme 1 (iednog) izvršitelja/ice na radno mjesto sudski
savjetnik, na temelju odobrenja Ministarsvva pravosuđai uprave Republike Hrvatske
klasa: 119-0/22-04/78, urbroj: 514-08-03-02-01/05-22-06 od 28. ožujka 2022., a nakon
što je prethodno utvrđeno uvidom u elektroničko informacijski sustav CIRCA da se nenalaze na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske službenici koji bi ispunjavali uvjete
stručne spremei struke za traženo radno rrjesto.

2. Javninatječaj objavljen je u Narodnim novinama broj: 45/2022 od 13. travnja
2022., u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranicama Ministarstva
pravosuđa i uprave i Županijskog sudauVukovaru. U natječaju je navedeno kako
kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima te
stručne uvjetei to diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski idiplomski sveučilišni studij prava i položen pravosudni ispit.
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3. Odlukom predsjednika Županijskog suda u Vukovarubroj: 7-Su-88/2022-11

od 14. travnja 2022. imenovana je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje Komisija)

koja je provela postupak javnog natječaja sukladno odredbama Uredbe o raspisivanjui
provedbi javnog natječajai internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17

i 89/19)
4. Na javni natječaj pristigle su prijave 7 (sedam) kandidata te su sve prijave

ispunjavale formalne uvjete.
5. Kandidati koji su ispunjavali formalne uvjete pozvani su na testiranje za dan

23. svibnja 2022. pozivom koji je objavljen na web stranici Županijskog suda u Vukovaru.

Nakon toga 23. svibnja 2022. održano je testiranje odnosno pisana provjera znanja

kandidata. Od ukupno 7 (sedam) kandidatačije su prijave ispunjavale uvjete iz natječaja,

pisanoj provjeri znanja pristupila su 3 (tri) kandidata.
6. Svi kandidati koji su pristupili testiranju koje se sastojalo od provjere osnova

ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske), poznavanje

ustrojstva i poslovanja sudova (Zakon o sudovima) te poznavanja Sudskog poslovnika

su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja te su isti pozvani pristupiti razgovoru (intervju) s

Komisijom. Razgovoru koji je održan istoga dana, 23. svibnja 2022. pristupila su svatri
kandidata koji su zadovoljili na testiranju.

7. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua) Komisija je sastavila

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja koje je zajedno sa rang listom

kandidata sastavljenom prema ukupno ostvarenim bodovima dostavila predsjedniku

suda.
8. Nakon sastavljanja rang liste Komisija je utvrdila da je kandidatkinja Jelena

Radulov ostvarila najveći broj bodova. Naime navedena je na pisanoj provjeri znanja, i to

na testu poznavanja ustavnog ustrojstva (Ustav Republike Hrvatske) ostvarila 10 bodova,

iz poznavanja ustrojstva i poslovanja sudova (Zakon o sudovima) 9 bodova te iz

poznavanja Sudskog poslovnika 9 bodova čimeje ostvarila ukupni rezultat od 28 bodova

te je dijelila prvo mjesto.
9. Navedena kandidatkinja je na razgovoru (intervju) pokazala izuzetnu

motivaciju za rad na radnom mjestu sudskog savjetnika, elokventnost, izrazite govorne
vještine, želju za neprestanim usavršavanjem i stručnim napredovanjem kao i iznimnu

volju za uspješno, učinkovito i pravodobno obavljanje povjerenih joj poslova radi čega je
na razgovoru odnosno usmenom dijelu testiranja ostvarila 9,58 bodova, čime je ukupno
ostvarila 37,58 bodova odnosno ukupno najveći broj bodova od svih kandidata.

40. Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta sudskog savjetnika

posebno su cijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja kao i sadržaj

zaprimljenog Izvješća Komisije sa rang listom kandidata. lako su se sva tri kandidata

uspješno iskazala tijekom testiranja i razgovora, uzimajući u obzir potrebe službei
specifičnosti radnog mjesta, postignute rezultate na testiranju, dosadašnje radno iskustvo

u pravosuđu, iskazanu motiviranost i profesionalne ciljeve za rad u državnoj službi na

poslovima sudskog savjetnika izabrana je kandidatkinja Jelena Radulov.
11. Navedena kandidatkinja ispunjava i sve formalne uvjete za prijam u

državnu službu što je utvrđeno uvidom u njezinu prijavu i dokumentaciju dostavljenu uz

prijavu te su sukladno članku 18. stavak 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog

natječaja i internog oglasa u državnoj službi po službenoj dužnosti pribavljeni dokazi o

nepostojanju zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim



Broj: 7-Su-88/2022-19

službenicima dok je sama kandidatkinja dostavila uvjerenje o nekažnjavanju kao i

uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sudskog savjetnika.
12. Slijedom navedenog, temeljem odredbe članka 52. stavak 1. i članka 53.

O je kao u izreci jZakona o državnim službenicima odlučen

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga rješenja može se izjaviti ža ba Odboru ae avnu službu u roku od 15
(petnaest) dana od dana dostave rješenja; Zalba se podnosi putem Županijskog suda u
Vukovaru neposredno u pisanom obliku, putem pošte ili usmeno na zapisnik.

DOSTAVITI:
1. Kandidatima javnom objavom putem

Ministarstva uprave Republike Hrvatsk
2. Ministarstvu pravosuđa i uprave Repuo stranice Županijskog suda u Vukovarui

I ike Hrvatske, po izvršnosti rješenja
3. Materijalno — financijski odjel ovoga suda, po izvršnosti rješenja
4. Osobni očevidnik kandidata, po izvršnosti rješenja


