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Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne 
novine broj 67/18), članka 52. stavka 1. i članka 138. Zakona o državnim 
službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 
49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17, 98/19) općinska 
državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu u upravnoj stvari 
prijma u državnu službu na određeno vrijeme pokrenutoj po službenoj dužnosti 
donosi  

RJEŠENJE 
o prijmu u državnu službu  

 
1. Marcel Boban, SSS, po zanimanju vozač motornog vozila prima se u 

državnu službu u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu na radno mjesto 
namještenika III. vrste vozač - dostavljač. 
 

2. Kandidat iz točke 1. ovog rješenja prima se u državnu službu na 
neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 
 

3. Dan početka rada te druga prava, obveze i odgovornosti iz državne službe 
utvrdit će se rješenjem o rasporedu na radno mjesto po izvršnosti ovog 
rješenja. 

Obrazloženje 

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, po prethodno pribavljenom Odobrenju 
Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske Klasa: 119-02/21-04/29, Urbroj: 
514-08-03-02-01/03-21-36 od 27. prosinca 2021. raspisalo je oglas za prijam u 
državnu službu namještenika III. vrste vozača - dostavljača na neodređeno vrijeme.  

Oglas je objavljen u Narodnim novina broj 5/2022 od 12. siječnja 2021., na 
mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske, te na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

U oglasu je navedeno da kandidati, pored općih uvjeta za prijam u državnu 
službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima moraju ispunjavat stručne 
uvjete za radno mjesto namještenika III. vrste vozača - dostavljača propisane 
člankom 4. Pravilnika o unutarnjem redu u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu 
broj: A-51/2015 od 28. svibnja 2015. te izmjenama i dopunama Pravilnika od 26. 



rujna 2019. i 14. prosinca 2021., a to su odgovarajuća srednja stručna sprema 
prometne struke, položen ispita za vozača "B" kategorije, poznavanje rada na 
uredskih strojevima te najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima. 

Postupak oglasa, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi 
javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17, 
89/19 - u daljnjem tekstu Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: 
Komisija), imenovana Odlukom općinske državne odvjetnice u Splitu broj P-116/2021 
od 25. siječnja 2022.  

Na oglas za radno mjesto namještenika III. vrste, vozača - dostavljača pristiglo 
je sedam prijava. Komisija je utvrdila da je jedna prijavljena osoba podnijela 
nepotpunu prijavu i da tri osobe ne ispunjava formalne uvjete oglasa. Istima je putem 
elektroničke pošte dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih 
se ne smatraju kandidatom.  

Komisija je sastavila listu od tri kandidata prijavljena na oglas, a koji 
ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune. 

Kandidatima s liste upućen je poziv za razgovor (intervju) objavom dana 27. 
siječnja 2022. na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i 
Ministarstva pravosuđa i uprave. Razgovor s kandidatima održan je 3. veljače 2022., 
a razgovoru su pristupila dva kandidata. 

Komisija je na razgovoru s kandidatima utvrđivala njihovu motivaciju za rad na 
radnom mjestu vozača – dostavljača te dosadašnje stečeno radno iskustvo. 
Maksimalan broj bodova koji je kandidat mogao ostvarit na razgovoru je 10, a smatra 
se da je kandidat zadovoljio ako je dobio najmanje 5 bodova. 

Na temelju bodova ostvarenih na razgovoru Komisija je utvrdila rang listu 
kandidata te je općinskoj državnoj odvjetnici u Splitu dostavila Izvješće o 
provedenom postupku s rang listom.  

Uvažavajući rang listu kandidata odlučeno je da se na rad u Općinsko državno 
odvjetništvo u Splitu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika III. vrste, 
vozač - dostavljač primi kandidat Marcel Boban kao kandidat s najvećim brojem 
ostvarenih bodova (10/10). 

Marcel Boban ima odgovarajući stupanj obrazovanja i potrebno radno 
iskustvo, a na razgovoru je pokazao visoki stupanj motiviranosti za rad, te je 
odlučeno da je imenovani najbolji kandidat za radno mjesto namještenika III. vrste 
vozača - dostavljača. 

Kandidat je dostavio uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi 
kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova 
vozača - dostavljača i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz 
oglasa. Po službenoj dužnosti izvršena je provjera te je utvrđena da u odnosu na 
odabranog kandidata ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. 
Zakona o državnim službenicima. 



Sukladno članku 122. stavaku 3. Zakona o državnom odvjetništvu za Marcela 
Bobana prije donošenja rješenja o prijmu izvršen je uvid u zaprimljeno izvješće o 
provedenoj sigurnosnoj provjeri. 

 
Slijedom navedenog utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam Marcela 

Bobana u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, na radno mjesto namještenika III. 
vrste vozača - dostavljača. 

 
Obvezni probni rad propisan je člankom 53. stavkom 3. Zakona o državnim 

službenicima. 
 

Sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje 
dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici 
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave, a dostava svim kandidatima se smatra obavljenom istekom osmog dana od 
dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.  
 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci. 
 
 
 

    OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
                   Biljana Puharić 

 
 

 
 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja kandidat koji je pristupio razgovoru može podnijeti žalbu u 

roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi Općinskom državnom 
odvjetništvu u Splitu, Gundulićeva 29a, Split, pisano neposredno ili putem pošte u 
dva istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. 

 
 
Dostaviti: 
1. Kandidatima u postupku putem web stranice Ministarstva pravosuđa i uprave i web 
stranice Državnog odvjetništva Republike Hrvatske  
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, po izvršnosti 
3. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 
4. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu 
5. Osobni dosje izabranog kandidata, po izvršnosti 
6. U spis 
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