
Broj: SuT-K-14/2007 od 25. travnja 2007.  

Na temelju članka 45. u vezi s člankom 47. stavkom 3. Zakona o državnim 
službenicima (“Narodne novine”, broj 92/05. i 142/06.), Ustavni sud Republike 
Hrvatske raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme: 

- ustavnosudskog savjetnika/savjetnice u Ustavnom sudu – 2 izvršitelja; 

- nižeg ustavnosudskog savjetnika/niže savjetnice u Ustavnom sudu – 2 izvršitelja. 

 
 Uvjeti za prijam u državnu službu na radno mjesto ustavnosudskog  
savjetnika/savjetnice i nižeg ustavnosudskog savjetnika/niže savjetnice u Ustavnom 
sudu, sukladno članku 48. Zakona o državnim službenicima: 

 
1) VSS – diplomirani pravnik/pravnica s položenim pravosudnim ispitom, 
 

2a) za ustavnosudskog savjetnika/savjetnicu najmanje 3 godine radnog staža nakon 
položenog pravosudnog ispita na dužnosti suca, državnog odvjetnika ili zamjenika 
državnog odvjetnika, odvjetnika ili javnog bilježnika, odnosno na poslovima sudskog 
savjetnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili Upravnog suda Republike Hrvatske, 
ili najmanje 5 godina radnog staža nakon položenoga pravosudnog ispita na 
poslovima sudskog savjetnika u drugim sudovima u Republici Hrvatskoj ili na 
stručnim pravnim poslovima u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ili Pučkom 
pravobraniteljstvu Republike Hrvatske, ili najmanje 7 godina radnog staža nakon 
položenog pravosudnog ispita na drugim pravnim poslovima, 

2b) za nižeg ustavnosudskog savjetnika/nižu savjetnicu najmanje 2 godine radnog 
staža nakon položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima, 

 
3) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 
savjetnika/savjetnice u Ustavnom sudu, 
 

4) hrvatsko državljanstvo. 

 
Ostali uvjeti za prijam u državnu službu za radna mjesta ustavnosudskih 
savjetnika/savjetnica i nižih ustavnosudskih savjetnika/savjetnica u Ustavnom sudu 
sukladno Odluci o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike 
Hrvatske: 



 
1) znanje engleskog ili francuskog ili njemačkog jezika, 
2) osposobljenost za rad na računalu. 
 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz 
članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Osoba se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci. 
 

Prijavi za natječaj potrebno je priložiti: 
– dokaz o hrvatskom državljanstvu, 
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome pravnog fakulteta), 
– uvjerenje o položenome pravosudnom ispitu, 
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, 
– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice), odnosno uvjerenje o potrebnom 
radnom iskustvu na pravnim poslovima, 
– dokaz (ako postoji) o znanju stranog jezika, 
– dokaz (ako postoji) o informatičkoj naobrazbi, 
– životopis. 

Opis poslova za objavljena radna mjesta propisan je člancima 76. i 77. Poslovnika 
Ustavnog suda Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 181/03. i 16/06.), a 
nalazi se na web stranici - www.usud.hr. 

  
Kandidati s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim 
natječajem uputit će se, u skladu s člancima 9. do 13. Uredbe o raspisivanju i 
provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine», broj 
8/06. i 8/07.), na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 
obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja. Vrijeme održavanja testiranja biti će 
objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske 
www.usud.hr. 

Kandidati koje komisija za provedbu javnog natječaja predloži čelniku tijela za prijam 
u državnu službu podliježu provjeri u skladu sa Zakonom o sigurnosno-
obavještajnom sustavu Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 79/06.) i 
Uredbom kojom se utvrđuju dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za 
nacionalnu sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera («Narodne 
novine», broj 83/03.). 

Visina koeficijenta radnog mjesta ustavnosudskog savjetnika/savjetnice i nižeg 
ustavnosudskog savjetnika/niže savjetnice u Ustavnom sudu utvrđena je člankom 5. 
podstavkom b točkama 2. i 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u državnoj službi («Narodne novine», broj 37/01., 38/01., 71/01., 
89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 92/05., 131/05., 
140/05., 81/06. i 11./07.) Uredba se nalazi na web stranici Narodnih novina - 
www.nn.hr. 

http://www.usud.hr/
http://www.usud.hr/


Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u Narodnim 
novinama. 
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Ustavni sud 
Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom »Za javni natječaj«. 

Javni natječaj objavljuje se na web-stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske 
(www.usud.hr) te na web-stranici Narodnih novina (www.nn.hr). 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku 15 dana od 
donošenja rješenja o prijmu u državnu službu ili odluke o obustavi postupka. 

Ustavni sud Republike Hrvatske 

 


