
                
 

  REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI 
             Rijeka, Frana Supila 16 
 
Broj: P-11/2022-26 
Rijeka, 11. srpnja 2022. 
ŽČ/LJI 
  
 Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne 
novine broj 67/2018 i  21/2022; u daljnjem tekstu: Zakon o državnom odvjetništvu), 
članka 63. stavka 1. u svezi članka 52. Zakona o državnim službenicima (Narodne 
novine broj 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011., 49/2011, 
150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 
i 98/2019; u daljnjem tekstu; Zakon o državnim službenicima), općinska državna 
odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci u upravnoj stvari prijma u 
državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto državnoodvjetničkog 
savjetnika u Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, pokrenutoj po službenoj 
dužnosti, donosi  
 
 

R J E Š E NJ E 
 o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme 

 
I. Snježana Komadina, diplomirana pravnica sa završenim Pravnim fakultetom 

Sveučilišta u Rijeci (VSS) i položenim pravosudnim ispitom, prima se u državnu 
službu na neodređeno vrijeme u Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci na radno 
mjesto državnoodvjetničkog savjetnika. 

 
II. Kandidatkinja iz točke I. ovog rješenja prima se u državnu službu uz obvezni 

probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 
 

III. Po izvršnosti ovog rješenja, donijeti će se rješenje o rasporedu na radno 
mjesto kandidatkinje iz točke I. ovog rješenja kojim će se utvrditi dan početka rada te 
druga prava i obveze iz državne službe.  

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, sukladno članku 45. stavku 1. 
Zakona o državnim službenicima,  po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva 
pravosuđa i uprave, KLASA: 119-03/22-04/42, URBROJ: 514-08-03-02-01/03-22-10 
od 28. ožujka 2022. raspisalo javni natječaj za prijam u državnu službu na 
neodređeno vrijeme na radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika - 1 izvršitelj/ica. 
Sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 
internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/2019; u daljnjem 
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tekstu: Uredba) javni natječaj je dana 8. travnja 2022. objavljen u Narodnim 
novinama broj 44/2022, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web-stranici 
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web-stranici Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. Istovremeno s objavom javnog natječaja objavljena je na web stranici 
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske  i web stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave obavijest o opisu poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaju i načinu 
testiranja te pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje. 
 

Člankom 124. stavkom 3. Zakona o državnom odvjetništvu kao i člankom 4. 
točkom I. pod rednim brojem 3. Pravilnika o unutarnjem redu u Općinskom državnom 
odvjetništvu u Rijeci za radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika propisani su 
slijedeći uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij prava odnosno integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava i položen pravosudni ispit. 
 

Odlukom općinske državne odvjetnice imenovana je tročlana Komisija za 
provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) koja je utvrdila listu kandidata 
prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, a čije su prijave 
pravodobne i potpune te nakon toga provela postupak testiranja kandidata provjerom 
znanja, sposobnosti i vještina i konačno obavila razgovor (intervju).  
 

Sukladno izvješću Komisije, u roku za podnošenje prijava, za radno mjesto 
državnoodvjetničkog savjetnika pristiglo je 5 prijava. Nakon što je Komisija izvršila 
pregled pristiglih prijava utvrđeno je da svih 5 prijava ispunjavaju formalne uvjete iz 
oglasa i da su sve prijave pravodobne. 

 
Komisija je utvrdila listu od 5 kandidata prijavljenih na predmetni javni natječaj 

koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete te su isti 
pozvani na testiranje putem obavijesti istaknute na web stranicama Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave. 

 
Od ukupno 5 kandidata koji su ispunjavali potrebne uvjete, testiranju su  

pristupile dvije kandidatkinje (J. B. i Snježana Komadina)  dok se ostali kandidati koji 
nisu pristupili testiranju temeljem odredbe članka 10. Uredbe više ne smatraju 
kandidatima u postupku. 
  
 Dana 4. svibnja 2022. održano je testiranje, koje se sastojalo od provjere 
poznavanja organizacije rada u državnom odvjetništvu i izrade pisane 
državnoodvjetničke odluke, a Komisija je sa kandidatkinjama istoga dana obavila i 
razgovor (intervju) kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za 
rad u državnoj službi kao i dosadašnje radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u 
dosadašnjem radu kandidatkinja. 
 

Na temelju rezultata provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija je 
općinskoj državnoj odvjetnici dostavila izvješće o provedenom postupku prijma u 
državnu službu. 
 

Na razgovoru sa Komisijom kandidatkinja J.B. nije zadovoljila, odnosno nije 
ostvarila minimalan broj bodova potreban za nastavak sudjelovanja u natječajnom 
postupku, sve sukladno članku 14. stavku 5. Uredbe. 
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 Slijedom navedenog, u Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, na radno 
mjesto državnoodvjetničkog savjetnika na neodređeno vrijeme izabrana je 
kandidatkinja Snježana Komadina, a koja je zadovoljila na provedenom testiranju i 
razgovoru (intervjuu). 
 
 Uvidom u prijavu i priloge utvrđeno je da je Snježana Komadina dostavila sve  
potrebne dokaze o ispunjavanju stručnih uvjeta za radno mjesto državnoodvjetničkog 
savjetnika, a prije donošenja ovog rješenja imenovana je pravodobno dostavila 
uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta, dok je po službenoj dužnosti 
provjereno nepostojanje ostalih zapreka za njezin prijam u državnu službu sukladno 
članku 49. Zakona o državnim službenicima. 
   
 Sukladno članku 122. stavku 3. Zakona o državnom odvjetništvu, prije 
donošenja rješenja o prijmu izvršen je i uvid u zaprimljeno izvješće o provedenoj 
temeljnoj sigurnosnoj provjeri za Snježanu Komadinu. 
 
 Slijedom svega navedenog, utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam 
kandidatkinje Snježane Komadine u državnu službu u Općinsko državno odvjetništvo 
u Rijeci na neodređeno vrijeme, na radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika. 
 

Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je na temelju odredbe članka 53. 
stavka 3. Zakona o državnim službenicima.  
 
 Nakon izvršnosti ovog rješenja, temeljem odredbe članka 52. stavka 4. 
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 izabrane kandidatkinje.  
 
 Sukladno odredbi članka 52. stavka 2. Zakona o državnim službenicima, ovo 
rješenje se dostavlja javnom objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa i 
uprave i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a dostava kandidatima se 
smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici 
Ministarstva pravosuđa i uprave.  
 
 Slijedom svega gore navedenog, riješeno je kao u izreci. 
 
 

      OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA 
                 

         Željka Čop  
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ovog rješenja kandidat koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu 
Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se 
podnosi putem Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, Frana Supila 16, Rijeka, 
neposredno ili putem pošte u 2 istovjetna primjerka. 
 
 
 
 
Dostaviti:  
 
1. Kandidatima u postupku putem javne objave na web stranici Ministarstva 
    pravosuđa i uprave i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske 
2. Ministarstvu pravosuđa i uprave, elektroničkim putem u PDF formatu radi javne  
    objave rješenja na web stranici 
3. Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske putem Županijskog 
    državnog odvjetništva u Rijeci, elektroničkim putem u PDF formatu 
4. Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, elektroničkim putem u PDF formatu 
5. Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, Odsjeku knjigovodstveno -            
    financijskih poslova, elektroničkim putem u PDF formatu 
6. U osobni očevidnik izabrane kandidatkinje 
7. U spis 
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