DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

OBRAZLOŽENJE ZA NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O NAČINU I PROVOĐENJU TE OCJENJIVANJU PISANOG ISPITA
I USMENOG RAZGOVORA

Pravilnikom o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog
razgovora (NN 140/2013), u čl. 12. st. 5. propisano je da će bodovi polaznika Državne škole
za pravosudne dužnosnike na završnom ispitu biti usklađeni sukladno odredbi iz čl. 8. tog
Pravilnika ovisno od toga da li su kandidati završni ispit polagali pred Državnoodvjetničkim
vijećem ili Državnim sudbenim vijećem, pri čemu je odgovarajućom primjenom čl. 8.
Pravilnika, potrebno primijeniti koeficijent :
- najviši mogući broj bodova polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike na
završnom ispitu u vrijeme prijave na oglas / najviši mogući broj bodova polaznika Državne
škole za pravosudne dužnosnike na završnom ispitu u vrijeme polaganja završnog ispita.
Sukladno članku 159.a Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine br.
76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), izbor kandidata
za zamjenika općinskog državnog odvjetnika koji je završio Državnu školu za pravosudne
dužnosnike mora biti utemeljen na završnoj ocjeni koju je kandidat ostvario u Državnoj školi
za pravosudne dužnosnike, a završna ocjena kandidata se, sukladno čl. 34. Zakona o
pravosudnoj akademiji (NN 153/09 i 127/10, važećem u trenutku ocjenjivanja), sastoji od
zbroj bodova ostvarenih na listi prvenstva za prijam u Državnu školu za pravosudne
dužnosnike, bodova ocjene mentora i bodova ostvarenih na završnom ispitu.
Pojedine grupe polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike (u
ovisnosti o tome pripadaju li I ili II generaciji polaznika, odnosno u ovisnosti od toga da li je
završnu ocjenu utvrdilo Državnoodvjetničko vijeće ili Državno sudbeno vijeće) su završnu
ocjenu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ostvarili u istim zakonskim okvirima ali
primjenom različitih metodologija ocjenjivanja, što u konačnici rezultira i različitim, kako
maksimalnim mogućim brojem bodova na završnoj ocjeni, tako i konkretnim brojem bodova
na završnoj ocjeni svakog polaznika Državne škole.
S obzirom da izbor kandidata za zamjenika općinskog državnog odvjetnika
koji je završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike mora biti utemeljen na listi prvenstva
(koja je sastavljena od zbroja bodova završne ocjene kandidata u Državnoj školi za
pravosudne dužnosnike i bodova ostvarenih na razgovoru s kandidatom), prilikom
sastavljanja liste prvenstva kandidata je nužno bodove iz završnih ocjena kandidata za
zamjenika općinskog državnog odvjetnika ostvarenih primjenom različitih metodologija
ocjenjivanja uskladiti i tako usklađene matematički izraziti na listi prvenstva kandidata.

Stoga se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i
provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora namjerava izjednačiti položaj
kandidata za zamjenika općinskog državnog odvjetnika koji su završili Državnu školu za
pravosudne dužnosnike, a bodovi koje su ostvarili u završnoj ocjeni su dobiveni primjenom
različitih metodologija ocjenjivanja, i to na način da se završne ocjene za svakog kandidata
pomnože sa koeficijentom koji se za svakog kandidata izračunava na način da se najviša
moguća završna ocjena koja se mogla dobiti prema propisima koji su važili u vrijeme prijave
na oglas o slobodnom mjestu zamjenika općinskog državnog odvjetnika podijeli sa najvišom
mogućom ocjenom koja se mogla dobiti prema metodologiji koja je primijenjena pri
ocjenjivanju tog kandidata. Time se uzimaju u obzir ne samo različite metodologije
ocjenjivanja na završnom ispitu (kako je to propisano važećim Pravilnikom), već različite
metodologije ocjenjivanja završne ocjene u cjelini, obzirom upravo završna ocjena predstavlja
jedan od osnova za sastavljanje liste prvenstva kandidata za zamjenika općinskog državnog
odvjetnika.

