
 
 
 
 

           REPUBLIKA HRVATSKA  
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  
         U   PAZINU 
         Pazin, Narodnog doma 2b  
 
Broj: P-8/2022-21 
Pazin, 5. srpnja 2022.   
KB/IZ 
 
  Na temelju članka 54. stavka Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne 
novine broj 67/18) i članka 63. stavak 1. Zakonom 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, 61/17, 70/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon o 
državnim službenicima), općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom 
odvjetništvu u Pazinu, u upravnoj stvari prijma u državnu službu na neodređeno 
vrijeme na radno mjesto voditelja pisarnice državnoodvjetničke uprave u Općinskom 
državnom odvjetništvu u Pazinu, donosi 
 
 

RJEŠENJE  
        o izboru kandidata za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 

 
                                           

1. MANUELA TRDOSLAVIĆ, za završenom srednjom školom i s više od 5 
(pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prima se u 
državnu službu u Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu na radno mjesto 
voditelja pisarnice državnoodvjetničke uprave.   
 

2. Kandidat iz točke I. ovog rješenja prima se u državnu službu uz obvezni 
probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.  

 
3. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno 

mjesto kandidata iz točke I. ovog rješenja kojim će se utvrditi dan početka 
rada te druga prava i obaveze iz državne službe.  

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o državnim službenicima, Općinsko 
državno odvjetništvo u Pazinu raspisalo je i objavilo dana 4. svibnja 2022. u 
Narodnim novinama broj 52/2022 javni natječaj za prijam 1 izvršitelja/ice u državnu 
službu u Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu na neodređeno vrijeme na radno 
mjesto voditelja pisarnice državnoodvjetničke uprave, a sukladno prethodno 
pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske broj 
KLASA:119-03/22-04/52, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-22-04 od 10. ožujka 2022. i 
po prethodno provedenom postupku iz članka 45.c Zakona o državnim službenicima. 
 

 



 Temeljem članka 4. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog 
natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, u daljnjem 
tekstu: Uredba), javni natječaj je istovremeno objavljen u Narodnim novinama, na 
internetskoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva 
pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a 
istovremeno s objavom javnog natječaja objavljena je na web stranici Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske i stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i obavijest 
o sadržaju i načinu testiranja te pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje, 
kao i o opisu poslova te podacima o plaći radnog mjesta. 
 
 Komisija za provedbu javnog natječaja imenovana je Odlukom čelnika 
Općinskog državnog odvjetništva u Pazinu broj P-8/2022-15 od 31. svibnja 2022. (u 
daljnjem tekstu: komisija). 
 
 Na navedeni natječaj pristiglo je 4 (četiri) prijave, od toga 1 (jedan) kandidat 
nije ispunio formalne uvjete iz natječaja o čemu je isti obaviješten dopisom ovog 
tijela.  
 
 Obavijest o provedbi testiranja i razgovora (intervjua) za kandidate objavljena 
je 31. svibnja 2022. na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, 
Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Na testiranje su pristupila 2 
(dva) kandidata.  
 
 Testiranje se sastojalo od pisane provjere poznavanja organizacije rada u 
Državnom odvjetništvu prema Zakonu o državnom odvjetništvu, Poslovniku državnog 
odvjetništva, Zakona o državnim službenicima, Pravilniku o planu nabave, registru 
ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, te provjere znanja, 
sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta voditelja 
državnoodvjetničke pisarnice.   
 
 Komisija je sastavila rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova na 
testiranju i razgovoru (intervju). Kandidatkinja Manuela Trdoslavić ostvarila je najveći 
broj od 28 bodova, a iz dokumentacije o testiranju proizlazi da je pokazala visoki 
stupanj znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova za koje se prima u 
državnu službu. Drugorangirana kandidatkinja ostvarila je 22 boda. 
 
 Od prvorangirane kandidatkinje Manuele Trdoslavić zatražena je dostava 
isprava iz članka 18. Uredbe, te je Manuela Trdoslavić dostavila uvjerenje suda da se 
protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za 
obavljanje poslova voditelja državnoodvjetničke pisarnice te izvornike drugih dokaza 
o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, preslike kojih je dostavila uz prijavu.  
 
 Ujedno, iz dostavljene svjedodžbe Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne 
samouprave Klase: UP/I-133-03/99-02/493, Urbroj: 514-05-03/3-00-5 od 15. svibnja 
2000. o položenom državnom stručnom ispitu za Manuelu Trdoslavić, proizlazi da je 
navedena kandidatkinja državni stručni ispit za pristav III vrste znanja položila dane 
7. prosinca 1999. i 8. veljače 2000. 
  
 Sukladno članku 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu za 
prvorangiranu kandidatkinju Manuelu Trdoslavić, prije donošenja rješenja o izboru 
kandidata, izvršen je uvid u izvješće Sigurnosno – obavještajne agencije o 



provedenoj sigurnosnoj provjeri od 6. lipnja 2022. iz koje ne proizlaze zapreke za 
prijem navedene kandidatkinje u državnu službu.  
 
 Slijedom svega navedenog, utvrđeno je da Manuela Trdoslavić ima 
odgovarajući stupanj obrazovanja, stručno znanje te sposobnosti i vještine za 
objavljenje poslova voditelja državnoodvjetničke pisarnice. Na razgovoru je 
navedena pokazala stupanj motiviranosti za rad koji je potreban za ovo radno mjesto. 
Ujedno, utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijem kandidatkinje Manuele 
Trdoslavić u državnu službu u Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu. Stoga je 
odlučeno da je Manuela Trdoslavić najbolji kandidat za radno mjesto voditelja 
državnoodvjetničke pisarnice.  
 
 Sukladno odredbi članka 52.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima, po 
izvršnosti ovog rješenja, za osobu primljenu u državnu službu donosi se rješenje o 
rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada kao i prava i 
obveze izabranog kandidata.  
 
 U skladu s odredbom članka 52. stavka 2. Zakona o državnim službenicima, 
ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj javnom objavom na 
web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (mpu.gov.hr) i web 
stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr) a dostava svim 
kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web 
stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 
 Na osnovi naprijed navedenog, riješeno je kao u izreci ovog rješenja. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 Protiv ovog rješenja nezadovoljni kandidat ima pravo izjaviti žalbu u roku od 
15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem ovog općinskog 
državnog odvjetništva u tri (3) istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Odbor za 
državnu službu. 
 
 

OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
 

                                                  Kristina Baćac 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Manuela Trdoslavić, osobno,  
2. Svim kandidatima prijavljenim na oglas putem javne objave na web stranici 

Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave 
Republike Hrvatske, 

3. Županijskom državnom odvjetništvu u Puli – Pola, po izvršnosti 
4. Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, po izvršnosti 
5. Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, po izvršnosti 
6. Osobnik službenika,  
7. Računovodstvu, 
8. U spis.  

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