
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
Broj: Su-150/2006  
Zagreb, 13. prosinca 2006. 
 
 Na temelju članka 45. stavka 1. i 47. stavka 3. Zakona o državnim službenicima 
("Narodne novine", broj 92/05.), te članka 2. stavka 1. Uredbe o raspisivanju javnog 
natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 8/06.), Ustavni sud 
Republike Hrvatske raspisuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 
za prijam u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske  
 
- Stručni referent/referentica u Tajništvu za ustavnosudsko poslovanje - radno mjesto III. 
vrste  - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. 
 
Opis poslova: Prikupljanje, sređivanje i tehnička kontrola ustavnosudske dokumentacije 
za sjednice, stručne sastanke i vijeća Ustavnog suda; izrada preslika i umnožavanje 
dokumentacije iz ustavnosudskih spisa za sjednice, stručne sastanke i vijeća Ustavnog 
suda; uvezivanje stručne i druge dokumentacije; drugi poslovi po nalogu tajnika za 
ustavnosudsko poslovanje. 
 
Opći uvjeti za prijam u državnu službu, sukladno članku 48. Zakona o državnim 
službenicima:  
1) srednja stručna sprema - upravne ili druge odgovarajuće struke, 
2) 2 godine radnog staža na odgovarajućim poslovima, 
3) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 
4) hrvatsko državljanstvo. 
 
Posebni uvjeti za prijam u državnu službu na radno mjesto stručnog 
referenta/referentice u Ustavni sud sukladno Odluci o nazivima i uvjetima za radna 
mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske: 
 
1) dobro poznavanje rada na računalu 
2) položen državni stručni ispit. 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni 
natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih sukladno odredbama članaka 10. i 11. 
Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaj i internog oglasa u državnoj službi 
("Narodne novine", broj 8/06.) upućuje na testiranje radi provjere znanja i sposobnosti.  
Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koje nemaju položen državni stručni ispit, uz 
obvezu polaganja u roku 6 mjeseci od isteka probnog roka. 
Kandidati će biti obaviješteni o danu održavanja testiranja najmanje osam dana prije 
testiranja. Za kandidata koji neće pristupiti testiranju smatrat će se da je povukao prijavu 
na javni natječaj.  



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.). 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 
49. Zakona o državnim službenicima. 
 
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđuje se sukladno članku 144. Zakona o 
državnim službenicima, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u državnoj službi i članku 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike. Navedeni propisi nalaze se na web stranici Središnjeg državnog ureda za 
upravu (www.uprava.hr). 
 
Prijave za natječaj podnose se na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske , Zagreb, Trg 
svetog Marka 4, uz naznaku: "Natječaj za stručnog referenta/referenticu". 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 
- životopis 
- preslika domovnice 
- preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi 
- preslika radne knjižice 
- preslika (ako postoji) svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno uvjerenja 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 
- dokaz (ako postoji) o informatičkoj naobrazbi.   
 
Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama.  
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od 
donošenja rješenja o prijmu u državnu službu ili odluke o obustavi postupka. 
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