
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: Su-94/2006 
Zagreb, 28. kolovoza 2006. 
 
 Na temelju članka 45. u vezi s člankom 47. stavkom 3. Zakona o državnim 
službenicima ("Narodne novine", broj 92/05.) i članka 101. Poslovnika Ustavnog suda 
Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 181/03. i 16/06.) te Odluke o nazivima i 
uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske, broj: Su-62/2005 od 
23. ožujka 2005., Ustavni sud Republike Hrvatske raspisuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 

SAVJETNIKA/SAVJETNICE U USTAVNOM SUDU 
- 2 izvršitelja - 

 
 
Opis poslova: poslovi iz članka 76. i 77. Poslovnika Ustavnog suda Republike 
Hrvatske - priprema i obrada predmeta te izrada nacrta odluka, rješenja i izvješća u 
jednostavnijim predmetima signature U-I i U-II te u predmetima svih ostalih signatura 
(osim U-V, U-IX i U-IXA). 
 
Uvjeti za prijam u državnu službu na radno mjesto savjetnika/savjetnice u Ustavnom 
sudu, sukladno članku 48. Zakona o državnim službenicima: 
 
1) VSS - diplomirani pravnik/pravnica s položenim pravosudnim ispitom, 
2) 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 položenog 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, 
3) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 
savjetnika/savjetnice u Ustavnom sudu, 
4) hrvatsko državljanstvo. 
 
Ostali uvjeti za prijam u državnu službu na radno mjesto savjetnika/savjetnice 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 u trajanju od 
šest (6) mjeseci. 
 
Prijavi za natječaj potrebno je priložiti: 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu, 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome pravnog fakulteta), 
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, 
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da osoba nije osuđena za kaznena djela 
iz članka 49. točke a) Zakona o državnim službenicima, 
- dokaz o radnom stažu (preslika 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. 
 
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.), na testiranje i provjeru posebnih znanja, a kandidati koji uspješno polože 
testove i na razgovor (intervju) s komisijom za provedbu javnog natječaja. Do pet 
kandidata s rang-liste utvrđene sukladno članku 14. iste Uredbe, prema redoslijedu s 
liste, uputit će se, u skladu s člankom 15. te Uredbe, na psihološko testiranje radi 
procjene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena). 
 
Kandidati koje komisija za provedbu javnog natječaja predloži čelniku tijela za prijam 
u državnu službu podliježu provjeri u skladu sa Zakonom o sigurnosnim službama 
Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 32/02. i 38/02.) 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 savjetnika/savjetnice u Ustavnom sudu utvrđena je 
člankom 5. podstavkom b točkom 2. 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. i 131/05.) u 
visini 3,00. 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je petnaest (15) dana od dana 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". 
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od petnaest (15) 
dana od dana donošenja rješenja o prijamu u državnu službu ili odluke o obustavi 
postupka. 
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