
1 

 

  
REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  
          U PAZINU 
       Pazin, Narodnog doma 2B 
 
Broj: P-2/2022-17 
Pazin, 11. travnja 2022.  
KB/KB 
 
  Na temelju članka 53. stavka 1. u svezi članka 52. stavka 1. Zakona o 
državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/2018, 21/2022) i članka 52. stavka 1. 
u svezi s člankom 61. stavka 1. te članka 63. Zakona od državnim službenicima 
(Narodne novine 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 
34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 
61/2017, 70/2019, 98/2019), donosim  
 

 
RJEŠENJE O PRIJMU 

u državnu službu na određeno vrijeme 
 
                                           

1. BRANKA LUKEŽ, OIB 34580083593, srednja stručna sprema, 
administrativni tajnik, prima se u državnu službu na radno mjesto 
administrativnog referenta – upisničara u Općinsko državno odvjetništvo u 
Pazinu na određeno vrijeme radi zamjene službenice zbog dugotrajnog 
bolovanja zbog komplikacija u trudnoći, a potom i korištenja rodiljnog i 
roditeljskog dopusta do povratka odsutne službenice, uz obavezni probni 
rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. 
 

2. Dan stupanja na rad te druga prava, obveze i odgovornosti u svezi s radom 
utvrdit će se rješenjem o rasporedu.  

 
3. Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne 

odgađa izvršenje rješenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

 Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je sukladno članku 61. stavku 11. 
Zakona o državnim službenicima, a po pribavljenom odobrenju Ministarstva 
pravosuđa i uprave Republike Hrvatske Klase: 119-03/22-04/52, Urbroj: 514-08-03-
02-01/03-22-02 od 21. siječnja 2022., dana 1. veljače 2022. na web-stranici 
Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, na web-stranici Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske te putem područne službe Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje objavilo oglas o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme 1 
(jednog) službenika za radno mjesto administrativni referent – upisničar - 1 
izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, radi zamjene službenice za vrijeme dugotrajnog 
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bolovanja zbog komplikacija u trudnoći, a potom i korištenja rodiljnog i roditeljskog 
dopusta.  
 
 Na oglas je pravodobno stiglo 5 (pet)  prijava, od čega 1 (jedna) kandidatkinja 
ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja o čemu je ista obaviještena dopisom ovog 
tijela. Na testiranje koje je sukladno javno objavljenom pozivu održano 23. veljače 
2022., pristupila je (1) jedna kandidatkinja, i to Branka Lukež. 
 

Testiranje se sastojalo od pisane provjere poznavanja organizacije rada u 
državnom odvjetništvu, te pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 
obavljanje poslova radnog mjesta kandidata, odnosno rada na računalu, a nakon 
čega je uslijedio razgovor kandidata s Komisijom za provedbu javnog natječaja. 

 
Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata kao i razgovor s 

Komisijom za provedbu javnog natječaja proveden je i vrednovan sukladno 
odredbama članka 11. do 14. Uredbe. Smatra se da je kandidat zadovoljio na 
provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio 
najmanje 5 (pet) bodova. 

 
Kandidatkinja je zadovoljila na prvom dijelu testiranja slijedom čega je 

pozvana na drugi dio testiranja, gdje je također zadovoljila, slijedom čega je pozvana 
na razgovor s Komisijom. 

 
Kandidatkinja Branka Lukež iz svakog dijela provedene provjere te razgovora 

s Komisijom za provedbu javnog natječaja ostvarila je ukupno 26 (dvadesetišest) od 
mogućih 30 (trideset) bodova, pa je Komisija za provedbu javnog natječaja o istome 
podnijela izvješće općinskoj državnoj odvjetnici  

 
Uvažavajući izvješće Komisije za provedbu oglasa i ostvaren broj bodova na 

testiranju, odlučeno je da se na radno mjesto administrativnog referenta – upisničara 
u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu na određeno vrijeme izabere 
kandidatkinja Branka Lukež. 

 
Od izabrane kandidatkinje zatražena je dostava isprava iz članka 18. Uredbe, 

a po službenoj su dužnosti izvršene i provjere iz članka 49. Zakona o državnim 
službenicima. 

Sukladno članku 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu, za 
kandidatkinju Branku Lukež, prije donošenja ovog rješenja o prijmu, izvršen je uvid u 
izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije o provedenoj temeljnoj sigurnosnoj 
provjeri za Branku Lukež zaprimljeno dana 06. travnja 2022., iz kojeg proizlazi da ne 
postoje zapreke za prijem navedene kandidatkinje u državnu službu. 

Slijedom svega navedenog, u provedenom postupku utvrđeno je da Branka 
Lukež ima odgovarajući stupanj obrazovanja, stručno znanje te sposobnosti i vještine 
koje su provjerene putem pisanog testiranja, na razgovoru je pokazala stupanj 
motiviranosti za rad koji je potreban za ovo radno mjesto, ista ima položen državni 
stručni ispit ujedno ne postoje zapreke za prijam kandidatkinje Branke Lukež u 
državnu službu, slijedom čega je odlučeno da je imenovana najbolji kandidat za 
radno administrativnog referenta – za prijem i otpremu pošte. 
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Probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca utvrđen je na temelju članka 61. 
stavak 4. Zakona o državnim službenicima.  

 
Po izvršnosti ovog rješenja, temeljem članka 52.a stavak 1. Zakona o 

državnim službenicima, donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto za 
kandidatkinju iz točke I. izreke,  kojim će se utvrditi dan početka rada, kao i prava i 
obveze izabranog kandidata.  

Sukladno odredbi članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima, koja 
se na odgovarajući način primjenjuje temeljem članka 52.a stavka 2. Zakona o 
državnim službenicima, ovo rješenje se dostavlja javnom objavom na web stranici 
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave Republike Hrvatske, a dostava svim kandidatima se smatra obavljenom 
istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave.  

Slijedom svega navedenog, riješeno je kao u izreci.  

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ovog rješenja kandidat koji je pristupio testiranju može se izjaviti žalbu 
Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave ovog rješenja. Žalba 
se podnosi putem Općinskog državnog odvjetništva u Pazin, Narodnog doma 2B, 
Pazin, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu.  
 

 
 

             OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
                           Kristina Baćac 
 
 
 
 
 
 
PRAVNA POUKA: 
 Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku 
od 15 dana od primitka ovog rješenja. Žalba se podnosi putem ovog državnog 
odvjetništva. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 
 
Dostaviti: 

1. Svim kandidatima prijavljenim na oglas putem javne objave na web stranici 
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave 
Republike Hrvatske, 

2. Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, elektroničkim putem u PDF,  
3. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, elektroničkim putem u PDF, 
4. Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, elektroničkim putem u 

PDF, 
5. Osobnik službenika.  
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