
                        
  

 
 

 
 

 
 
Broj: 7 Su-288/2022-18 
Zagreb, 14. lipanj 2022. 
  

Na temelju članka 52. i članka 63. 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., 61/17., 70/19. i 98/19. u nastavku teksta ZDS) 
uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 
119-03/22-04/28, urbroj: 514-08-03-02-01/05-22-06 od 19. travnja 2022. u postupku 
prijma u državnu službu pokrenutom po službenoj dužnosti, predsjednica Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske donosi  

 
R J E Š E N J E   O   P R I J M U 

 
I MAJA KOSTELAC iz Zagreba, OIB: 93291789995, stručna prvostupnica 
ekonomije s traženim radnim iskustvom i položenim državnim stručnim ispitom, 
prima se u državnu službu na neodređeno vrijeme u Visoki upravni sud 
Republike Hrvatske, na radno mjesto – viši stručni referent. 

 
II Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

 
III Po izvršnosti ovog rješenja bit će doneseno rješenje o rasporedu, kojim 
će biti utvrđen raspored na radno mjesto, dan početka rada, podaci o plaći te 
druga prava, obveze i odgovornosti. 
 

Obrazloženje 
 
1. Visoki upravni sud Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za prijam u 
državnu službu na radno mjesto viši stručni referent– jedan izvršitelj (m/ž) na 
neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Javni natječaj objavljen je 
6. svibnja 2022. na internet stranicama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 
Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog 
ureda u Zagrebu i Narodnim novinama, broj: 53/22. U javnom natječaju navedeno je 
da kandidati, pored općih uvjeta za prijam u državnu službu iz članka 48. ZDS-a, 
moraju ispunjavati uvjete:  završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u 
trajanju od najmanje tri godine ekonomske, knjigovodstvene ili financijske struke, 
položen državni stručni ispit, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima, poznavanje rada na osobnom računalu. Među uvjetima je naveden i 
položen državni stručni ispit, uz naznaku da u državnu službu može biti primljena i 
osoba bez tog ispita uz uvjete iz članka 56. ZDS-a. 
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2. Sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog 
oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17. i 89/19.), predsjednica Visokog 
upravnog suda Republike Hrvatske imenovala je Komisiju za provedbu javnog 
natječaja, koja je utvrdila listu kandidata koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave 
na javni natječaj te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja (4 kandidata) te 
je utvrdila da svi kandidati zadovoljavaju propisane uvjete natječaja. 
 
3. Komisija je kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, 
objavom na web stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, pozvala na 
pisani dio testiranja za dan 2. lipnja 2022. u 9,00 sati.  
  
4. Pisanoj provjeri znanja za radno mjesto viši stručni referent provedenoj 2. lipnja 
2022. u 9,00 sati pristupila su dva kandidata, dok se za kandidate koji nisu pristupili 
testiranju smatra da su povukli prijavu na javni natječaj te da se više ne smatraju 
kandidatima. 
  
5. Rezultati pisanog testiranja, koje se sastojalo od provjere znanja bitnog za 
obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima (Zakon o porezu na dohodak 
("Narodne novine", broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.), Zakon o sudovima 
("Narodne novine", broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19., 130/20. i 
21/22.), Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnik 
o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj: 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 
1/20., 74/20. i 1/21.), Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa 
strankama ("Narodne novine", broj: 58/16.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu 
i računskom planu ("Narodne novine", broj: 124/14., 15/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 
108/20.), Sudski poslovnik ("Narodne novine", broj: 37/14., 49/14., 08/15., 35/15., 
123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 
39/20., 47/20., 138/20., 147/20., 70/21., 99/21., 145/21. i 23/22.).) te pisane provjere 
znanja rada na računalu, objavljeni su kandidatima neposredno nakon pisanog dijela 
testiranja. Oba kandidata koja su pristupila pisanom dijelu testiranja zadovoljila su na 
istom. 
 
6. Na razgovoru s kandidatima održanom istoga dana, Komisija je kroz pitanja 
utvrdila znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju 
kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem 
radu. Tijekom razgovora s Komisijom jedan kandidat je odustao od daljnjeg testiranja. 
  
7. Komisija je predsjednici Suda dostavila izvješće o provedenom postupku javnog 
natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme s rang listom kandidata 
prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Prema rang listi, kandidatkinja koja je 
ostvarila najveći broj bodova za radno mjesto viši stručni referent je Maja Kostelac. 
  
8. Predsjednica Suda odlučila se za prijam u državnu službu u Visoki upravni sud 
Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme, na radno mjesto viši stručni referent, 
kandidatkinje Maja Kostelac. Predsjednica Suda je izabrala kandidatkinju koja je 
zadovoljila na testiranjima i razgovoru s Komisijom i pritom ostvarila ukupno najveći 
broj bodova. U razgovoru s kandidatkinjom Komisija je zaključila da izabrana 
kandidatkinja iskazuje izrazitu motiviranost za rad, visoki stupanj znanja, sposobnosti 
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i vještina te izrazitu želju za uspješno, učinkovito i pravodobno izvršavanje povjerenih 
joj poslova. 
 
9. Kandidatkinja Maja Kostelac dostavila je Sudu uvjerenje nadležnog suda da se 
protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za 
obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih 
uvjeta iz javnog natječaja te je utvrđeno da kandidatkinja Maja Kostelac ispunjava 
uvjete za prijam odnosno izbor u državnu službu. 
  
10. Stoga je, sukladno odredbama članka 52. stavak 1. ZDS-a, odlučeno kao u točki 
I. izreke rješenja. 
 
11. Točka II. izreke temelji se na odredbi članka 53. stavka 3. ZDS-a. 
 
12. Točka III. izreke temelji se na odredbi članka 52. stavka 4. ZDS-a. 
 
13. Rješenje se dostavlja svim kandidatima u postupku javnom objavom na 
internetskoj stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i internetskoj stranici 
Ministarstva pravosuđa i uprave te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom 
istekom osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskoj stranici 
Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 

 
PREDSJEDNICA SUDA 

 
mr.sc. Inga Vezmar Barlek 

 
 
 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu, u roku od 
15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Visokog upravnog suda 
Republike Hrvatske, Frankopanska 16, 10000 Zagreb, neposredno ili putem pošte. 

 
 
 

Dostaviti: 
1. Ministarstvo pravosuđa i uprave, elektroničkim putem u PDF formatu radi objave 
rješenja na web stranici, 
2. Osobni očevidnik, ovdje, 
3. Su, ovdje 



Broj zapisa: eb30d-9d3a1
Kontrolni broj: 0aa81-e8e40-00a4a

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=INGA VEZMAR BARLEK, L=ZAGREB, O=VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE,
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,
Visoki upravni sud Republike Hrvatske potvrđuje vjerodostojnost
dokumenta.
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