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 Na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 
internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17, 89/19- u daljnjem 
tekstu: Uredba) te sukladno oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 
u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, na radno mjesto državnoodvjetnički 
savjetnik – 1 izvršitelj/ica, Kazneni odjel, oglašava se slijedeća 
 
 

OBAVIJEST 
 
 

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA DRŽAVNOODVJETNIČKOG 
SAVJETNIKA: 

 
Savjetnik pomaže državnom odvjetniku ili njegovom zamjeniku u radu, izrađuje 
nacrte odluka i drugih podnesaka, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po 
uputama državnog odvjetnika ili njegova zamjenika druge stručne poslove 
predviđene zakonom i propisima donesenim na osnovi zakona kao i godišnjim 
rasporedom poslova. 
 

2. PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA: 
 
Plaću službenika čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog 
staža. Temeljem odredbe članka 144. stavak 1. točke 1. točke a) i b) Zakona o 
državnim službenicima, na plaće državnih službenika i namještenika primjenjuju se 
odredbe članka 108. – 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN 
27/01 te članka 10. podstavka d) točka 6. Uredbe o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 
71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 
66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 
77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 
124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 
151/14., 76/15., 100/15., 71/18. i 73/19.). 
 
 
 
 
 



3. SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA: 
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu 
utvrđuje se putem testiranja (pisani dio testiranja) i razgovora (intervjua). Testiranje i 
razgovor s kandidatima provodi Komisija za provedbu oglasa (dalje Komisija). 
 
Testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu 
u Gospiću sastojat će se od provjere znanja, sposobonosti i vještina bitnih za 
obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora (intervjua). Pisani dio testiranja 
kandidata sastojat će se od testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva 
Republike Hrvatske i provjere poznavanja mjerodavnih zakonskih odredbi (prvi dio 
testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima. 
 
Način i sadržaj testiranja provode se sukladno odredbama članka 11. i 12. Uredbe. 
 
Sukladno članku 13. Uredbe vrši se bodovanje svakog dijela provjere znanja, 
sposobnosti i vještina, a kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri odnosno 
dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. 
 
Testiranju mogu pristupiti kandidati prijavljeni na oglas koji ispunjavaju formalne 
uvjete iz oglasa čije su prijave pravodobne i potpune (članak 8. stavak 4. alineja 3. i 
članak 10. Uredbe) koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet 
osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom. 
 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se 
neće smatrati kandidatom. 
 
Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u 
kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili 
druga komunkacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se 
zakonima, drugom literaturom ili bilješkama, osim prilikom izrade meritorne 
državnoodvjetničke odluke. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen 
s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija neće priznati niti cijeniti. 
 
Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidatu se dodjeljuje od 0 do 
10 bodova. 
 
Nakon utvrđivanja identiteta kandidati će pristupiti prvoj fazi testiranja koja se sastoji 
od pisane provjere znanja iz područja organizacije rada u Državnom odvjetništvu 
prema Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o državnom odvjetništvu i Poslovniku 
državnog odvjetništva u trajanju od 15 minuta, bez mogućnosti korištenja literature. 
Za navedenu pisanu provjeru znanja ispunjava se test s 10 pitanja te se dodjeljuje 1 
bod za svaki točan odgovor, što znači da kandidat na ovom dijelu testiranja može 
ostvariti ukupno 10 bodova. 
 
U drugu fazu testiranja uputit će se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj 
fazi testiranja i to 15 kandidata, a ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 
kandidata, u drugu fazu postupka pozvati će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj 
fazi testiranja, sukladno članku 11. Uredbe. 
 



Druga faza testiranja sastoji se od izrade državnoodvjetničke odluke iz rada 
Kaznenog odjela u trajanju od 90 minuta uz mogućnost korištenja zakonskih 
tekstova, što se boduje dodjeljivanjem određenog broja bodova od 0 do 10. 
 
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki pojedini dio 
provedene provjere dobili najmanje 5 bodova i sa istima će biti obavljen razgovor 
(intervju) radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije za rad u državnoj 
službi. 
 
Razgovor sa kandidatima posebno se boduje dodjeljivanjem određenog broja bodova 
od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovolji na intervjuu ako je dobio najmanje 5 
bodova. Raspored održavanja razgovora s Komisijom biti će utvrđen po završetku 
pisanog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Razgovor s Komisijom 
biti će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe. 
 
Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija će utvrditi rang-listu prema 
ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i razgovoru (intervju), te će podnijeti 
izvješće o provedenom postupku općinskoj državnoj odvjetnici. 
 
Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše 10 kandidata koji su 
postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu. 
 
O prijmu izabranog kandidata općinska državna odvjetnica donosi rješenje o prijmu u 
državnu službu izabranog kandidata objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa 
i uprave www.mpu.gov.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske 
www.dorh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom 
osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 
Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi 
na oglas. 
 
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu 
službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata za radno mjesto savjetnika biti će 
objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i 
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr najmanje pet dana 
prije dana određenog za testiranje. 
 

4. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANU 
PROVJERU ZNANJA SU: 

 
POZNAVANJE ORGANIZACIJE RADA U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU: 

1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 
41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14), 

2. Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18), 
3. Poslovnik državnog odvjetništva (NN 128/19). 

 
 
 

http://www.mpu.gov.hr/
http://www.dorh.hr/
http://www.dorh.hr/
http://www.mpu.gov.hr/


IZRADA DRŽAVNOODVJETNIČKE ODLUKE 
(za radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika u Kaznenom odjelu) 

 
1. Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21), 
2. Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 
56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19). 
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=269
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=270
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=10636
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11190
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=21861
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