
(“Narodne novine” broj 30. od 05.03.2010.) 
 

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 

 

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine” br. 92/05., 
142/06., 77/07., 107/07. i 27/08.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, Ministarstvo pravosuđa 
utvrđuje sljedeći 
 

 

PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU ZA PRAVOSUDNA TIJELA U 2010. GODINI 

 

 

I. 

(1) Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam službenika/ca u pravosudna tijela u 

Republici Hrvatskoj. 
(2) Plan prijama u državnu službu utvrđuje se za 2010. godinu (kratkoročni plan). 

 

II. 

Plan prijama u državnu službu sadrži: 

– vrstu pravosudnih tijela u koja se planira prijam službenika u državnu službu, 
– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u tim pravosudnim tijelima u 2009. godini, 
– potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme, 

– podatke o popunjenosti radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina. 
 

III. 

(1) U 2010. godini, prijam službenika u državnu službu planira se samo u županijske sudove, i to: 
– 5 (pet) službenika na radna mjesta za koje je kao uvjet predviđen završen preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij i 

– 3 (tri) službenika na radna mjesta za koje je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema. 
(2) Prijam službenika u državnu službu planira se s danom 1. ožujka 2010. godine. 

 

IV. 

(1) U svim županijskim sudovima u 2009. godini u državnoj je službi na neodređeno vrijeme 814 

državnih službenika od čega njih 44 pripadnika nacionalnih manjina. 
(2) Prijam državnih službenika pripadnika nacionalnih manjina uključen je u planirane potrebe. 

 

V. 

Pravosudna tijela popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, u skladu s pravilnicima o 
unutarnjem redu, a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa. 
 

VI. 

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini primjenjuje se od dana objave u 
“Narodnim novinama”. 
 

 

Klasa: 112-02/09-01/777 

Urbroj: 514-03-02-09-2 

Zagreb, 17. prosinca 2009. 

 

Ministar 

dr. sc. Ivan Šimonović, v. r. 
 


